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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง         
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560 
(ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการ
ประเมินตนเองในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความมั่นคง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามเกณฑ์การ
ประเมินของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN QA Version 3 น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร 
(Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่  
4 ภาคผนวก 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 1 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  มีนิสิตเท่ากับ  34  คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  3 คน คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  2  คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน  1  คน  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร อีก 10 คน คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 
3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  3  คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน  4  คน 
  

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

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

1. เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนแห่งเดียวในประเทศไทย 
2. มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย 
3. มีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และ

เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ตลอดจนมีการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา ร่วมกัน 
4. เน้นการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การดูแลนิสิตเป็นอย่างดีและใกล้ชิด 

 
6. จัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รวมถึงการใช้หนังสือ ต ารา 
     สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
7. มีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ ทีมี่ความรู้ความสามารถหลากหลายและมี

ชื่อเสียงระดับประเทศและต่างประเทศ 
8. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ศรีลังกา และ

อินโดนีเซีย 
9. หลักสูตรได้รับความสนใจจากนิสิตต่างประเทศ ที่ประสงค์จะมาเรียน อาทิ อินโดนีเซีย และ

ศรีลังกา 
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 จุดที่ควรพัฒนา  

1. มีการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ AUN-QA ให้เป็นระบบและทันสมัย 
2. การจัดหาหนังสือ ต ารา เกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง เพ่ิมเติม 
3. เพ่ิมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านยุทธศาสตร์และความ

มั่นคง ให้กว้างขวางขึ้น 
4. การจัดระบบบการให้บริการส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ

ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
5. การปรับปรุงหน้า website ของคณะฯ ให้เป็นปัจจุบันและเพ่ิม QR-Code ส าหรับ Link  

เข้าเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน 
6. คณะฯ ควรให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 
7. ควรปรับปรุงเก่ียวกับการบริการของงานบัณฑิตศึกษา ให้สะดวกและประสานงานให้ง่ายขึ้น 
8. ควรปรับปรุงสถานที่จอดรถยนต์ ให้มีความสะดวกมากข้ึน 
9. ควรปรับปรุงอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง ให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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

 
ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

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

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

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

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

(Program Profile) 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

-ปรัชญา- 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตศึกษาที่มี 

ความรู้  มีทักษะ และความสามารถด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และ
ระดับท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและพร้อมประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศบน
พ้ืนฐานด้านวิชาการ และธรรมาภิบาล เป็นส าคัญ 

 
-ความส าคัญ- 
นับตั้งแต่โลกเปลี่ยนสหัสวรรษใหม่ ความมั่นคงมีนัยส าคัญที่มากกว่าการทหาร ประกอบกับบริบทของ

โลก และเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรง เป็นผลให้แต่ละประเทศต้อง
เผชิญหน้ากับความท้าทายด้านความมั่นคงหลายด้าน อาทิ ความมั่นคงทางการทหาร ความม่ันคงทางการเมือง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ความมั่นคงของมนุษย์ในอีกหลายมิติทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ความท้าทายด้านความ
มั่นคงดังกล่าวกลายเป็นสิ่งใหม่ที่หลายประเทศยังไม่อาจสร้างระบบและกลไกท่ีเหมาะสมในการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นผลพวงมาจากปัญหาด้านความมั่นคงข้างต้น การสร้างระบบและกลไกท่ีเหมาะสมส าหรับ
แก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงความมั่นคงด้านต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรของประเทศ กลุ่มประเทศ หรือ
ภูมิภาคใกล้เคียง ด้วยเหตุดังกล่าว การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงในด้านต่าง ๆ จึงกลายเป็นสาระส าคัญ
อย่างยิ่งในการรักษาสมดุลและเสถียรภาพของแต่ละประเทศให้ด ารงสถานภาพอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และ 
มีศักดิ์ศรี 

ดังนั้น การผลิตนักวิชาด้านยุทธศาสตร์และม่ันคงในระดับบัณฑิตศึกษา จึงกลายเป็นกลไกส าคัญที่สุด 
กลไกหนึ่งในการเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่ประเทศได้ และถือว่าเป็นภารกิจส าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยที่ต้อง
ผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง เพ่ือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีศักยภาพในระดับสูง และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทั้งในระดับประเทศ 
และในระดับภูมิภาค 

 
-วัตถุประสงค์- 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต 

มหาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ได้ท้ังหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนองค์กร
อิสระต่างๆ ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคง ทั้งสิ้น อาทิเช่น ความมั่นคงทางการทหาร  ความ
มั่นคงทางการเมือง  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางพลังงาน  ความมั่นคงทางอาหาร    
 

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

เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งสอดคล้องและมีความส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้   
แผน ก แบบ ก 2 
1) มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
2) สามารถประยุกต์ความรู้ในยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
4) มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง          

เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผน ข 
1) มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
2) สามารถประยุกต์ความรู้ในการจัดการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
4) สามารถประเมินปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการจัดการพลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม และประยุกต์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ในการแก้ปัญหาดังกล่าวในสังคมและองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. ELO 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

      2.1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
      2.1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ 
      2.1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
2.2 ด้านความรู้ 
     นิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือ 

ใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
      2.2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
      2.2.2  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ 

ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
      2.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

           นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น
นิสิตจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง ในขณะที่สอน อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุ 
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ของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา
ดังนี้ 
     2.3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
     2.3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     2.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มาจากสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ผู้ที่จะ
มาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็น
เรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นิสิตระหว่างที่
สอนวิชา หรืออาจแนะน าให้นิสิตไปเข้าฟังในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 
       2.4.1 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตาม 
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
       2.4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
       2.4.3 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 

2.5 ด้านทักษะทางการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2.5.1 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือโปรแกรมประยุกต์ทาง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
       2.5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนออย่างเหมาะสม  
       2.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
       การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ ต่อนิสิตในชั้นเรียน 
หรือนิสิตหลักสูตรอ่ืน และอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 

 
3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
3.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   

แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า   39  หน่วยกิต 
แผน ข     ไม่น้อยกว่า   39  หน่วยกิต 

3.2 โครงสร้างหลักสูตร  
1) แผน ก แบบ ก 2   
   ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน       ไม่นับหน่วยกิต 
   ข. หมวดวิชาแกน        9 หน่วยกิต 
   ค. หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา   12 หน่วยกิต 
   ง. หมวดวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   จ. หมวดวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
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2) แผน ข   
   ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน      ไม่นับหน่วยกิต 
   ข. หมวดวิชาแกน        9 หน่วยกิต 
   ค. หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา   12 หน่วยกิต 
   ง. หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   จ. หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์   12   หน่วยกิต 

- การศึกษาค้นคว้าอิสระ        6     หน่วยกิต 
- รายวิชาแทนวิทยานิพนธ์      6     หน่วยกิต 

 
3.3 รายวิชา 
แผน ก  แบบ ก 2 
 ก.  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน              ไม่นับหน่วยกิต   
  67450159  สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความม่ันคง  3(2-2-5) 
     Seminar on Strategic and Security Management 
  67450259  ความม่ันคงศึกษาในกลุ่มอาเซียน   3(3-0-6) 
     ASEAN Security Studies    
 ข.  หมวดวิชาแกน          9   หน่วยกิต 
  67451159  ความมั่นคงศึกษา     3(3-0-6) 
       Security Studies 
  67457159  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 
       Social Science Research Methodology 
  67456159  ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความม่ันคง  3(3-0-6) 
       Theories of Public Administration for Security  
  
 ค.  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา               12   หน่วยกิต 
  67452159  การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 

     และความม่ันคง     3(3-0-6) 
       Strategic Planning for National and Security Development 
  67452259  นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ  3(3-0-6) 
       Public Policy and National Security 
  67452359  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง   3(3-0-6) 
       Security Resources Management 
  67468159  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง  3(2-2-5) 
       Seminar on Security Resources Management 
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 ง. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       6   หน่วยกิต 
  67462459  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
       Resources Management for Environmental Security 
  67468259  สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  3(2-2-5) 
       Seminar on Peace and Conflict Study    
  67468359  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง 3(2-2-5) 
       Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security 
  67462559  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์  3(3-0-6) 
       Resources Management for Human Security 
  67462659  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน 3(3-0-6) 
       Resources Management for Energy Security 
  67462759  การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  3(3-0-6) 
       Strategic Environment Assessment 
  67462859  ภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 
       Strategic Leadership in Globalization Age 
  67462959  ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก   3(3-0-6) 
       Security in the Asia – Pacific 
  67463159  ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  3(3-0-6) 
       Contemporary Threats in Asia and Pacific Region 
  
 จ. หมวดวิทยานิพนธ์      12     หน่วยกิต 
  67469959  วิทยานิพนธ์       12 (0-0-36) 
       Thesis 
  
 แผน ข 
 ก.  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                                                           ไม่นับหน่วยกิต 
  67450159  สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความม่ันคง  3(2-2-5) 
     Seminar on Strategic and Security Management 
  67450259  ความมั่นคงศึกษาในกลุ่มอาเซียน   3(3-0-6) 
     ASEAN Security Studies  
  
 ข.  หมวดวิชาแกน          9   หน่วยกิต 
  67451159  ความมั่นคงศึกษา     3(3-0-6) 
       Security Studies 
  67457159  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 
       Social Science Research Methodology 
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  67456159  ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความม่ันคง  3(3-0-6) 
       Theories of Public Administration for Security  
     
 
 ค.  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา               12   หน่วยกิต 
  67452159  การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 

     และความม่ันคง     3(3-0-6) 
       Strategic Planning for National and Security Development 
  67452259  นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ  3(3-0-6) 
       Public Policy and National Security 
  67452359  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง   3(3-0-6) 
       Security Resources Management 
  67468159  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง  3(2-2-5) 
       Seminar on Security Resources Management 
 
 ง. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกิต 
  67462459  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
       Resources Management for Environmental Security 
  67468259  สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  3(2-2-5) 
       Seminar on Peace and Conflict Study   
  67468359  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง 3(2-2-5) 
       Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security 
  67462559  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์  3(3-0-6) 
       Resources Management for Human Security 
  67462659  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน 3(3-0-6) 
       Resources Management for Energy Security 
  67462759  การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  3(3-0-6) 
       Strategic Environment Assessment 
  67462859  ภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 
       Strategic Leadership in Globalization Age 
  67462959  ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก   3(3-0-6) 
       Security in the Asia – Pacific 
  67463159  ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  3(3-0-6) 
       Contemporary Threats in Asia and Pacific Region 
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 จ. หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์                                                      6     หน่วยกติ
  67469859  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                            6(0-0-18) 
       Independent Study 
และให้เลือกศึกษาวิชาต่อไปนี้อีก 6 หน่วยกิต  (โดยไม่ให้ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษาในหมวดวิชาเลือก) 
  67462459  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
       Resources Management for Environmental Security 
  67468259  สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  3(2-2-5) 
       Seminar on Peace and Conflict Study   
  67468359  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง 3(2-2-5) 
       Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security 
  67462559  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
       Resources Management for Human Security 
  67462659  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน 3(3-0-6) 
       Resources Management for Energy Security 
  67462759  การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  3(3-0-6) 
       Strategic Environment Assessment 
  67462859  ภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 
       Strategic Leadership in Globalization Age 
  67462959  ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก   3(3-0-6) 
       Security in the Asia – Pacific 
  67463159  ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  3(3-0-6) 
       Contemporary Threats in Asia and Pacific Region 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ……มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ………. 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ 
5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  

(ถ้ามี) 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นไปตามเกณฑ์ 
8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ 
11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
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สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต............................................................................................... ................. 
 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร ................................ 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหรือ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิต าแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1. ดร. อนุรัตน ์
อนันทนาธร 

- D.P.A. (Public 
Administration) 
Brawijaya University, 
Indonesia  พ.ศ. 2557 
- รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร)์ สถาบันบณัฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 
- ร.บ. (รัฐศาสตร)์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
พ.ศ. 2532 
 

อาจารย ์ D.P.A.  
(Public 
Administration) 

สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ  คงเดิม 

2. ผศ.ดร. ธีรพงษ์ 
บัวหล้า   

- Ph.D. (Regional and 
Rural Development 
Planning) Asian 
Institute of 
Technology  (AIT) 
พ.ศ. 2552 
- ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสต
ร์ พ.ศ. 2544 
- รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย- 
ธรรมาธริาช พ.ศ. 2540 
 

ผศ. Ph.D. (Regional 
and Rural 
Development 
Planning) 

สมัพันธ์ ผู้รับผิดชอบ  คงเดิม 
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3. ผศ.ดร. สัมฤทธ์ิ 
ยศสมศักดิ ์

- Ph. D. (Political 
Science) Northern 
Illinois University, 
U.S.A. พ.ศ. 2542 
- M.P.S. (Policy 
Science) Saitama 
University, Japan 
พ.ศ.  2533 
 - รป.ม. (รัฐประศาสน-
ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2529 
- พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ์
 พ.ศ.  2528  
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2524 
- รป.บ.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2520 

ผศ. Ph. D. (Political 
Science) 

สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ  คงเดิม 

 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

ชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

1. นายอนุรัตน์   
อนันทนาธร       

- D.P.A. (Public Administration) 
Brawijaya University, Indonesia  
พ.ศ. 2557 
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
พ.ศ. 2546 
- ร.บ. (รัฐศาสตร)์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ พ.ศ. 2532 
 

อาจารย ์ D.P.A. 
(Public 

Administration) 

สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ  
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2. นายธีรพงษ์   
บัวหล้า 
 

- Ph.D. (Regional and Rural 
Development Planning) Asian 
Institute of Technology  (AIT) 
พ.ศ. 2552 
- ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2544 
- รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2540 
 

ผศ. Ph.D. (Regional 
and Rural 

Development 
Planning) 

สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ  

3. นายสัมฤทธ์ิ 
ยศสมศักดิ ์
 

- Ph. D. (Political Science) 
Northern Illinois University, 
U.S.A. พ.ศ. 2542 
- M.P.S. (Policy Science) 
Saitama University, Japan  
พ.ศ.  2533 
 - รป.ม. (รัฐประศาสน-ศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2529 
- พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 พ.ศ.  2528  
- น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2524 
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2520 
 

ผศ. Ph. D. (Political 
Science) 

สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ  

4. ว่าท่ีเรือตรี  
เอกวิทย์  มณีธร 

- ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2548 
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง พ.ศ. 2537 
- รป.บ. 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2543 
- กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2534 
 

รศ. ร.ด. สัมพันธ์ ประจ าหลักสูตร  
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5. พันต ารวจโท
ไวพจน์  กุลาชัย 

- ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2552 
- M.P.P. (Public Policy) 
National Graduate Institute  
for Policy Studies (GRIPS), 
Japan  พ.ศ. 2554 
- MSc. (Transport) Imperial 
College, University of London, 
UK พ.ศ. 2543 
- ร.บ. (การเมืองและการปกครอง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ. 
2537 

ผศ. ปร.ด. 
(รัฐประศาสน-

ศาสตร์) 

สัมพันธ์ ประจ าหลักสูตร  

6. นายไพฑูรย์  
 โพธิสว่าง 

- ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2532 
- พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
พ.ศ. 2526 
- วท.บ. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2523 

รศ. ร.ด. (รัฐศาสตร์) สัมพันธ์ ประจ าหลักสูตร  

7. นางสาวภัสนันท์ 
พ่วงเถื่อน 

- ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2554 
- รป.ม. (องค์การและการจัดการ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
พ.ศ. 2545 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง พ.ศ. 2549 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัศร ี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
พ.ศ. 2542 

อาจารย ์ ร.ด. (รัฐศาสตร์) สัมพันธ์ ประจ าหลักสูตร  

8. นางสาวโชติสา  
ขาวสนิท 

- ร.ด. (การปกครอง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2549 
- ร.ม. (การปกครอง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2544 
- อ.บ. (ประวัติศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2541 

อาจารย ์ ร.ด. 
(การปกครอง) 

สัมพันธ์ ประจ าหลักสูตร  
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9. นายธีระ   
กุลสวสัดิ ์

- ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2556 
- วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ. 2550 
- รป.ม. (การบริหารทั่วไป) 
มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2544 
- บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  
พ.ศ. 2539 

ผศ. ปร.ด. (การวิจยั
และสถติิทาง

วิทยาการปัญญา) 

สัมพันธ์ ประจ าหลักสูตร  

10. นายสกฤติ   
อิสริยานนท์ 

- รป.ด. มหาวิทยาลัยเกริก  
พ.ศ. 2554 
- ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัย
บูรพา  พ.ศ. 2549 
- ศศ.บ. (การค้าระหว่างประเทศ) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
พ.ศ. 2544 

อาจารย ์ รป.ด. สัมพันธ์ ประจ าหลักสูตร  

11. ร้อยต ารวจเอก
วิเชียร  ตันศิริคงคล 

- ร.ด. (การเมืองเปรียบเทียบ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2546 
- ร.ม. (การปกครอง)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2538 
- ศศ.บ. (บริหารรัฐกจิ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2537 
- บช.บ. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2529 

ผศ. ร.ด. (การเมือง
เปรียบเทยีบ) 

สัมพันธ์ ประจ าหลักสูตร  

12. นายสุพจน์   
บุญวิเศษ 

- ร.ด.(รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2548 
- รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
พ.ศ. 2527 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง พ.ศ. 2524 

รศ. ร.ด.(รัฐศาสตร์) สัมพันธ์ ประจ าหลักสูตร  
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13. นางสาว 
อมรทิพย์   
อมราภิบาล   

- ปร.ด. (การบรหิารการพัฒนา) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
พ.ศ. 2550 
- ศศ.ม. (การสื่อสารและการจัดการ
ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัหอการคา้  
พ.ศ. 2531 
- ศ.บ. (การคลังสาธารณะ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2520 

อาจารย ์ ปร.ด.  
(การบริหาร 
การพฒันา) 

สัมพันธ์ ประจ าหลักสูตร  

       

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   (บัณฑิตศึกษา) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต ดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย  

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

รายช่ืออาจารย์
ผู้สอน 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. ดร. อนุรัตน์   
อนันทนาธร 

- D.P.A. (Public 
Administration) 
Brawijaya University, 
Indonesia  พ.ศ. 2557 
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2546 
- ร.บ. (รัฐศาสตร)์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  
พ.ศ. 2532 
 
 

อาจารย ์ D.P.A. (Public 
Administration) 

สัมพันธ์   

2. ผศ.ดร. สัมฤทธ์ิ  
ยศสมศักดิ ์

- Ph. D. (Political 
Science) Northern 
Illinois University, U.S.A. 
พ.ศ. 2542 
- M.P.S. (Policy Science) 
Saitama University, 
Japan พ.ศ.  2533 
 - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2529 
- พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์  
พ.ศ.  2528  
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2524 
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2520 
 
 
 

ผศ. Ph. D. (Political 
Science) 

สัมพันธ์   
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3. ผศ.ดร. ธีรพงษ์  
บัวหล้า 

- Ph.D. (Regional and 
Rural Development 
Planning) Asian Institute 
of Technology  (AIT)  
พ.ศ. 2552 
- ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2544 
- รป.บ. (บริหารรัฐกิจ)  
มหาวิทยาลยัสุโขทัย- 
ธรรมาธริาช  
พ.ศ. 2540 
 

ผศ. Ph.D. (Regional 
and Rural 
Development 
Planning) 

สัมพันธ์   

4. ร้อยต ารวจเอก
วิเชียร  ตันศิริคงคล 

- ร.ด. (การเมือง
เปรียบเทยีบ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2546 
- ร.ม. (การปกครอง) 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2538 
- ศศ.บ. (บริหารรัฐกจิ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2537 
- บช.บ. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2529 

ผศ. ร.ด. (การเมือง
เปรียบเทยีบ) 

สัมพันธ์   

       

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง  
   เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต.................................................................... .............................. 
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เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
   เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

(จ านวนนักศกึษา 
ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

1. ดร. อนุรัตน์  อนันทนาธร - D.P.A. (Public 
Administration) Brawijaya 
University, Indonesia   
พ.ศ. 2557 
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2546 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
พ.ศ. 2532 
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2. ผศ.ดร. สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักดิ ์ - Ph. D. (Political Science) 
Northern Illinois 
University, U.S.A.  
พ.ศ. 2542 
- M.P.S. (Policy Science) 
Saitama University, Japan 
พ.ศ.  2533 
 - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2529 
 

  4 



  
หน้า 20 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

(จ านวนนักศกึษา 
ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

- พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์  
พ.ศ.  2528  
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2524 
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2520 

3. รศ.ดร. ไพฑูรย์  โพธสิว่าง - ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2532 
- พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2526 
- วท.บ. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2523 

  2 

4. ดร. อมรทิพย์  อมราภิบาล - ปร.ด. (อาชญาวิทยา การ
บริหารงานยตุิธรรมและสังคม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 
2555 
- คม. (วิจัยการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2543 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2532 

  2 

5. ผศ.ดร. ธีระ  กุลสวัสดิ ์ - ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา) 
มหาวิทยาลยับูรพา  
พ.ศ. 2556 
 

  2 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

ภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

(จ านวนนักศกึษา 
ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

- วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ. 2550 
- รป.ม. (การบริหารทั่วไป) 
มหาวิทยาลยับูรพา  
พ.ศ. 2544 
- บธ.บ. (การจัดการ
อุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2539 

 
 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย  
  เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต.................................................................................................................... ................ 
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เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 (ปริญญาโท) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมี
ต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษา 10 คน  

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

 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

- ไม่มี -      
      
      
      
 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มี
คุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง 
กกอ ทราบ  

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

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.ดร. ไพฑูรย์   
โพธิสว่าง 

- ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2532 
- พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2526 
- วท.บ. (วนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2523 
 

    

2. รศ.ดร. จรีะ ประทีป  - ค.ด. (พัฒนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2550 
- M.P.S. (Policy Science) 
Saitama University, Japan 
พ.ศ.  2533 
- ร.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2525 
- ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2518 
 

    

3. ดร. อนุรัตน์  
อนันทนาธร 

- D.P.A. (Public 
Administration) Brawijaya 
University, Indonesia   
พ.ศ. 2557 
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2546 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 
2532 
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อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

4. ผศ.ดร. สัมฤทธ์ิ   
ยศสมศักดิ ์

- Ph. D. (Political Science) 
Northern Illinois University, 
U.S.A. พ.ศ. 2542 
- M.P.S. (Policy Science) 
Saitama University, Japan 
พ.ศ.  2533 
 - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2529 
- พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ.  2528  
- น.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2524 
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2520 

    

5. ดร. ชัยณรงค์  
เครือนวน 

- ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ) 
มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2555 
- ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) 
มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2550 
- ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ.  2547 

    

 
เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาโท) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

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

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

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

  -ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา-   
 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 (ปริญญาโท) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก 1 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก 2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ 
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................................... ................ 
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. ....2559............. 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. .....2564...... 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

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

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.1 The expected learning outcomes have been 

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

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

2 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

2 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์ข้อ 1.1 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร คือ  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ 
4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 

2. ด้านความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ 

ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
     2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตาม 
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
      2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
      3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 
5. ด้านทักษะทางการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
      2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม  
      3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้างต้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็น “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของ
แผ่นดิน” บนพื้นฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” และสอดคล้องกับพันธกิจในด้าน ด าเนินการ
จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต
บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 
เกณฑ์ข้อ 1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั่วไปที่มุ่งให้ผู้เรียน  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ 
4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตาม 
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
      2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
      3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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3. ด้านทักษะทางการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
      2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม  
      3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
      และผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์และความั่นคง ใน 
 1. ด้านความรู้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ 

ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
2. ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
     2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 
เกณฑ์ข้อ 1.3 หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กลุ่มคณาจารย์  
และนิสิตปัจจุบัน โดยการพูดคุยและสัมภาษณ์ และน าผลของการพูดคุยนั้น เข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือเกิดการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
2.1 The information in the programme specification 

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

3 3 

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

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการด าเนินงาน   
เกณฑ์ข้อ 2.1 หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เนื่องจากปัจจุบัน 

โลกก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาด้านทรัพยากรที่ก าลังจะหมดไป และอาจเกิดการแย่งชิงกันระหว่างประเทศ 
ดังนั้น สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง จึงเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย ครอบคลุมทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมพิจารณาปรับปรุง
ประเด็นย่อยต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลให้มีหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 เกิดข้ึน โดยเป็น
หลักสูตรด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรเดียวที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 
 
 เกณฑ์ข้อ 2.2 ส าหรับหลักสูตรใหม่ มีรายวิชาก าหนดชื่อและค าอธิบายรายวิชามีความสอดคล้อง
กันและปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
ท าให้รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย อาท ิ 

รายวิชา 67451159 ความมั่นคงศึกษา  สอดคล้องกับสถานการ์ณของโลกท่ีก าลังประสบ
กับภาวะความไม่ม่ันคงในมิติต่างๆ การขยายขอบเขตความมั่นคงของสหประชาติจากเดิม จ ากัดเฉพาะ
ความมั่นคงของชาติและกองทัพ ไปสู่ความมั่นคงอ่ืนๆอาทิ ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน การก่อการร้าย รวมถึงภัยพิบัติเป็นต้น 

รายวิชา 67452159 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคง 
สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาประเทศภายใต้ภาวะการแข่งขันที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวน าในการ
พัฒนาอาทิเช่นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ระยะ 20 ปี (ไทยแลนด์ 4.0) เป็นต้น 

 
นอกจากนี้ยังมีราวิชาเลือกทีมีความทันสมัยหลายวิชา อาทิ 
รายวิชา 67462459 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม 
รายวิชา 67468359 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
รายวิชา 67462559 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
รายวิชา 67462659 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน 
เป็นต้น 
 

 เกณฑ์ข้อ 2.3 หลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางเว็ปไซตของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และ Facebook ของงานบัณฑิตศึกษา  ตลอดจน Social Network ต่างๆ ทั้งของส่วนกลาง
คณะและของคณาจารย์ในหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ด้วยตนเองในโอกาสต่างๆ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรได้ตลอดเวลา 
 
 



  
หน้า 34 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 
Sub Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการด าเนินงาน   

 เกณฑ์ข้อ 3.1 หลักสูตรถูกออกแบบจากความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง เนื่องจากหลักสูตร
ได้เชิญฝุายความม่ันคงของประเทศ อาทิ ทหาร และนักวิชาการ มาร่วมกันออกแบบหลักสูตร จึงท าให้
หลักสูตรสะท้อนความทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้เรียนและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาทิ  การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือก ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เช่น เปิดรายวิชา 67462659 การจัดการทรัพยากรความมั่นคง
ทางพลังงาน เพ่ือให้นิสิตให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความม่ันทางพลังงานกับความมั่นคงของประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติกับความมั่นคงทางพลังงาน แหล่งพลังงานและประเภทพลังงาน พลังงานทางเลือก  
พืชพลังงาน ภาคเอกชนในการจัดการพลังงาน ความมั่นคงทางพลังงานในระดับอาเซียนและประเทศคู่
เจรจา เป็นต้น 
 
 เกณฑ์ 3.2 หลักสูตรได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก่อนเปิด-ระหว่าง-ปิดภาค
การศึกษาทุกภาคการศึกษา เพ่ือแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตรงตามหลักสูตร 
ครบทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นไปตามเล่มหลักสูตร มคอ. 2 
 
 เกณฑ์ 3.3 หลักสูตรได้จัดล าดับรายวิชาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และยังน าความรู้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในสถาการณ์
ปัจจุบันมาบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

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

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

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

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

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

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

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  
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6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 
critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 
ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

2 3 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 4 

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

2 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 4 
 
 

ผลการด าเนินงาน   
 

เกณฑ์ข้อ 4.1 หลักสูตรมีปรัชญาการศึกษา ที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้  มีทักษะ และ
ความสามารถด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและพร้อมประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานด้าน
วิชาการ และธรรมาภิบาล เป็นส าคัญ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต้องตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร้างยุทธศาสตร์เพ่ือความั่นคง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จ าเป็นในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรจึงถ่ายทอด
ปรัชญาการศึกษานี้ไปยังผู้เรียน ตั้งแต่การปฐมนิเทศแรกเข้าและตลอดระยะเวลาการศึกษา และยัง
ถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ ผ่านช่องทางต่างๆ มาโดยตลอด 
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เกณฑ์ข้อ 4.2 หลักสูตรให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผล

การเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
- การสร้างกติการ่วมกันในการก าหนดแบบแผนด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมขอนิสิตและอาจารย์ในระหว่าง
การอยู่ในชั้นและการอยู่นอกชั้นเรียน อาทิ การเข้า
และการเลิกเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อย การเคารพสิทธิและการรับฟังผู้อ่ืน  การให้
เกียรติกันและกัน    

- การมอบหมายกติกาให้ทุกคนประพฤติและปฎิบัติ 

- - การสังเกตุ 
- การตรวจสอบเวลา
การมาเรียนและการ
เลิกเรียน 

 

2. ด้านความรู้ - การบรรยาย 
- การมอบหมายงานให้ค้นคว้าสรุป 
- การจ าลองสถานการณ์ 
- การเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีประสบการณ์และ

ความส าเร็จมาบรรยาย 
- การแนะน าให้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นเวป

ไซด์วิชาการ 

- การสอบกลางภาค 
ปลายภาค 

- การตรวจงาน 
- การทดสอบท้าย

ชั่วโมง 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

- การมอบหมายงานกลุ่ม และให้ถกอภิปรายทั้ง
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 

- การฝึกให้วิเคราะห์จากสถานการณ์กรณีศึกษา 
- การลงพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นภาพจริง 

- การน าเสนอผลงาน 
- ผลสรุปการอภิปราย 
- สรุปรายงานผลจาก

การลงพ้ืนที่ 
 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

- ก าหนดให้มีรายวิชาที่นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และ
มีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน 
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน 
เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

-   มีกิจกรรมลงพื้นที่ให้พบกับชาวบ้านเพื่อฝึก
ประสบการณ์ในการเข้าหาประชาชนืการซักถามและ
เรียนรู้วิถีชีวิต  

-   มีกติกาท่ีจะสร้างวินัย เช่น การก าหนดให้ส่งงานที่
มอบหมายในระยะเวลาที่ก าหนด  

- การสังเกต 
- ผลงานของกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล 

5. ด้านทักษะทางการ
วิเคราะห์ การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรายวิชาก าหนดให้นิสิตต้องมีการ
น าเสนอรายงานด้วย Power Point 
เพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การสอนและแนะน าการใช้การสืบค้น
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การน าเสนอผลงาน 

 
รายวิชาตัวอย่างเช่น รายวิชา 6746815 การสัมมนาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง ทีม่ี 

อาจารย์ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร  เป็นผู้รับผิดชอบ ใช้วิธีการเรียนการสอน โดยฉายภาพยนต์เรื่อง 
INVICTUS  ซึ่งเป็นภาพยนต์อัตชีวะประวัติการสร้างชาติของ เนลสัน แมนเดลา ประธานาธิปดีผิวสี         
ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศอาฟริกาใต้  ภายหลังดูภาพยนต์จบ ได้แบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็นสามกลุ่ม ให้ทุกกลุ่ม
ประชุม ภายในเวลา 10 นาที แล้วให้น าเสนอให้ทุกกลุ่มทราบว่าได้อะไรจากการดูภาพยนต์ และเนลสัน 
แมนดาล่าใช้ยุทธศาสตร์อย่างไรในการสร้างชาติ โดยเฉพาะการจัดการความขัดแย้ง และการน าประเทศ
อาฟริกาใต้ให้สู่สายตาของชาวโลกในมิติใหม่ในฐานะเป็นประเทศสันติสุขและประเทศท่ีมีการพัฒน
เศรษฐกิจ  

 
ผลสรุปของการอภิปรายสรุปได้ประเด็นหลากหลาย อาทิ ความสงบของอาฟริกาใต้เกิดจากการ

ความเปน็ภาวะผู้น าของตัวประธานาธิบดีที่แสดงออกอย่างมุ่งม่ันในการที่จะยุติความขัดแย้งและแสวงหา
สันติ ด้วยการให้อภัยและการสร้างความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนสองผิวสี และการ
ใช้วิกฤติทางความขัดแย้งให้เป็นโอกาสในการประสัมพันธ์ประเทศ กล่าวคือ หลังจากความขัดแย้งระหว่าง
ผิวสีได้จบลง เนลสัน แมนเดลา ได้แสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสามัคคีของคนสองผิวสีที่ร่วมแรง ร่วมใจ
ในการพัฒนาประเทศ จนเป็นต้นแบบของการจัดการความขัดแย้งให้กับประเทศต่างๆ ในหลายประเทศ
ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ข้อ ที่ 1 เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ของเนลสัน แมนเดลา  ที่
มองเห็นประโยชน์ของส่วนร่วมไม่เอาความแค้นส่วนตัวเป็นที่ตั้ง การให้อภัยและการยอมรับความแตกต่าง
รวมถึงการให้เกียรติผู้อื่น สอดคล้องผลการเรียนรู้ข้อที่ 2, 3 และ 5 คือการสร้างความรู้และปัญญาจากการ
วิเคราะห์ภาพยนต์และสามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นได้อย่างชัดเจนรวมถึงอธิบายให้เห็นถึงหลักการและ
วิธีการปฎิบัติของ เนลสัน แมนเดลา ได้เป็นอย่างดี 

 
ในรายวิชา  67452259  นโยบายสาธารณะและความมั่นคงของชาติ   ของอาจารย์ ดร.อนุรัตน์ 

อนันทนาธร  ได้จัดให้มีกิจกรรมการศึกษานอกพ้ืนที่โดยการลงฝึกประสบการณก์ารเตรียมความพร้อมใน
การท าวิจัย โดยลงพ้ืนที่กองร้อยทหารพรานที่ 1404 อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และกรมทหารพรานที่ 
14  จังหวัดกาญจนบุรี   ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนฝั่งภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่มีปัญหาความมั่นคงใน
เรื่องการค้าของเถื่อน และการหลบหนีเข้าเมือง นิสิตได้ลงพ้ืนที่ศึกษาและเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ทหารผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ถึงสถานการณ์ความรุนแรงและความเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติรวมถึง
นโยบายของภาครัฐที่ใช้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา อาจารย์ได้มอบหมายให้นิสิตจัดท ารายงานวิจัยหนึ่งเล่ม 
สรุปประเด็นทีไ่ด้จากการลงพ้ืนที่ และน าเสนอในรูปแบบงานวิจัยที่ครบองค์ประกอบการวิจัย  และ
น าเสนอให้อาจารย์และบุคคลภายนอกได้รับฟังและซักถาม สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านที่ 2,3,4,5  
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เกณฑ์ข้อ 4.3 ประธานหลักสูตรฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน
ทุกท่านทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้เรียน ทั้งการเรียนระบบและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรไปวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อน าไปสู่การวางแผน แก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ  ซึ่งท าให้อาจารย์
ผู้สอนหาแนวทางและวิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนเป็นส าคัญ  อนึ่ง  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ยังมีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงจากศิษย์เก่ากับนิสิตปัจจุบัน อีกด้วย 

นอกจากนั้น หลักสูตรได้ก าหนดให้อย่างน้อยในหนึ่งรายวิชาต้องใช้หลักการเรียนการสอนแบบ 
Project Based learning ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรได้น านิสิตระดับปริญญาโท ลงพ้ืนที่ที่ 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยและประเทศสหภาพเมียน
มาร์ และก าหนดให้นิสิตต้องท ารายงานวิจัยในระดับท้องถิ่น ซึ่งนิสิตได้ผลิตผลงานออกมาเป็นงานวิจัย 1 
เรื่อง และสามารถถอดบทเรียนเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนและมีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

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

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

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

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

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 3 

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

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
 

ผลการด าเนินงาน   
เกณฑ์ข้อ 5.1 หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้เรียน โดยพิจารณาจากใบสมัครก่อนเป็น

อันดับแรก และกระบวนสอบคัดเลือกและข้อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
หลักสูตรคาดหวังครบทั้ง  5 ด้าน  กล่าวคือ  
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1. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาและรายวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
 2. การสอบข้อเขียน  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งความรู้ทั่วไปด้านรัฐศาสตร์  
รฐัประศาสนศาสตร์  เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่วนที่สองความรู้เฉพาะทาง
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคง  
 3. การสอบสัมภาษณ์  เน้นการสัมภาษณ์ท่ีเป็นความคิดเห็น ทัศนคติ  คุณธรรมจริยธรรม   
ความตั้งใจในการศึกษาต่อในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
 ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ดูภาคผนวก ประกาศคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ) 
 การประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอนเกิดจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มอบหมาย
รายวิชา และหัวข้อกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบวิธีการประเมิน เมื่อผลการ
ประเมินเสร็จสิ้นอาจารย์ผู้สอนจะส่งผลการประเมินแก่ประธานหลักสูตรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 

เกณฑ์ข้อ 5.2 การประเมินผู้เรียนมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และการตัดเกรด ในประมวลรายวิชาทุกรายวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจะล่าช้ากว่าปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงท าให้การส่ง
เกรดเลยก าหนดการของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์ข้อ 5.3 เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการประเมินผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งให้ผู้เรียน

ทราบในประมวลรายวิชา (มคอ.3) แล้วนั้น หลักสูตรยังมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการ
ประเมินผ่านมายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณารับทราบหรือขอค าชี้แจงส าหรับกรณีที่
ผิดปกติ  ในกรณีที่ไม่มีสิ่งผิดปกติหรือข้อร้องเรียน ประธานหลักสูตรจะรับทราบและส่งผลการศึกษาไปยัง
งานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ในล าดับต่อไป หรือหากมีข้อสงสัย ประธานหลักสูตรอาจเรียกประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อร่วมกันพิจารณาได้ตามความเหมาะสมต่อไป 

 
เกณฑ์ข้อ 5.4 รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรจะมีวิธีการประเมินผู้เรียนเป็นระยะ อีกทั้งประธาน

หลักสูตร ได้ติดตามผลการเรียนของนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และมีการให้ข้อเสนอและเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะและความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อาจารย์ผู้สอนทุกคน ส่งรายงานผลการประเมิน
ผู้เรียนตรงตามก าหนดเวลา และยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนจากผู้เรียนแต่อย่างใด  โดยสามารถตรวจสอบ
ได้จาก มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา 

 
เกณฑ์ข้อ 5.5 ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ตลอดเวลา โดยสามารถท าเรื่องได้ที่ประธาน

หลักสูตร หรืองานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ หรือ Social Network อาทิเช่น Facebook,  E-mail,   Line 
แต่ในรอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ยังไมม่ีผู้ร้องเรียนแต่ประการใด 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

 

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

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 
fulfil the needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

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

 develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

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

 reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

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

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

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

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

 

 

 

 

 

 



  
หน้า 46 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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

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

 ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 

2 2 

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2 2 

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

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

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

2 2 

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

2 2 

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

2 2 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
6.6  Performance management including rewards 
 and recognition is implemented to motivate 
 and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

2 2 

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

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

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

     

รวม 10 3 13   
 

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

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

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2559 3 0 0 3  
2560 3 0 0 3  

      
 

ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2559    
2560    

    
 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า
หลกัสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท ผศ.ดร.สมัฤทธ์ิ  
ยศสมศักดิ ์
 

วิจัยแนวทางการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาของ
สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ   
ปี พ.ศ. 2560 
(เผยในรายงานการ
วิจัยของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ   (สปช.) 

กันยายน 2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท ผศ.ดร. ธีรพงษ์ 
บัวหล้า 
 

Barriers to 
inclusive higher 
education in 
Thailand: voices of 
blind students. 
Asia Pacific 
Education Review, 
doi 10.1007 

มีนาคม 2560 



  
หน้า 49 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท ดร. อนุรัตน ์
อนันทนาธร 
 

ภาวะความเครียดและ
การจัดการ
ความเครยีดของ
ข้าราชการต ารวจ 
สังกัด 
ต ารวจภูธร ภาค 2. 
วารสารการเมือง การ
บริหารและกฏหมาย, 
9(3). 137-171. 
TCI กลุ่ม 1 
 

กันยายน-ธันวาคม 
2560 

   The Philosophy of 
Sufficiency 
Economy in 
Thailand: 
An Innovative 
Approach for 
Development Poor 
Countries. Journal 
of Politics,  
Administration and 
Law, 9(special), 
297-323. 
TCI กลุ่ม 1 
 

กันยายน-ตุลาคม 
2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท รศ.ว่าท่ีเรือตรี  
เอกวิทย์  มณีธร 
 

พฤติกรรมการน้อมน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่วิถีชีวิตของ
ประชาชน ในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออก. 
วารสารการเมือง การ
บริหารและกฎหมาย, 
9(ฉบับพิเศษ), 69-99. 
TCI กลุ่ม 1 
 

กันยายน-ตุลาคม 
2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท ผศ.พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน์  กุลาชัย 
 

การศึกษา
องค์ประกอบรูปแบบ
การบริหารองค์กรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับ 
อุตสาหกรรมการผลิต: 
กรณีศึกษาผู้ได้รับ
รางวัลการประกวด

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560 



  
หน้า 50 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ผลงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง. 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ,์ 
11(2), 37-56. 
TCI กลุ่ม 1 
 

   ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความเครยีดในงาน 
ความเหนื่อยล้าในงาน
และความตั้งใจลาออก
จากงาน. 
วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal, 
10(2), 959-974. 
TCI กลุ่ม 1 
 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560 

   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. 
 

มกราคม 2560 

   Impacts of non-
financial factors on 
job satisfaction of  
public schools’ 
teachers. 
International 
Journal of Arts & 
Sciences, 10(02), 
453–460. 
 

มกราคม 2560 

   Developing a 
causal model of 
turnover intention 

มกราคม 2560 
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of police officers 
in the Eastern 
region of Thailand. 
International 
Journal of Arts &  
Sciences, 10(1), 
473–486. 
 

   Exploratory factor 
analysis of  
sufficiency 
economy for Thai 
small industries. In 
Proceedings of the 
3rd International 
Conference on 
Human Capital 
and Knowledge 
Management 
(ICHCKM 2017), 
10th (pp.6-8). 
Kuala Lumpur: 
Malaysia. 
 

ตุลาคม 2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท รศ.ดร. ไพฑูรย ์
โพธิสว่าง 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการผู้น าทาง
การเมืองแบบม ี
อ านาจเต็มของ
สังคมไทย. วารสาร
การเมือง การบริหาร
และกฏหมาย, 9(3), 
73-108. 
 

กันยายน-ธันวาคม 
2561 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท ดร. ภสันันท์ 
พ่วงเถื่อน 

Impacts of non-
financial factors on  
job satisfaction of 
public schools’ 
teachers. 
International 
Journal of Arts & 
Sciences, 10(02), 
453–460. 
 
 

มกราคม 2560 
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   Employee 
engagement: 
Validating ISA 
engagement scale. 
In Proceedings of 
the International 
Journal of Arts & 
Sciences’ (IJAS) 
International 
Conference for 
Social Sciences 
and Humanities, 
(pp.99-107). 
Prague: Czech 
Republic. 
 

2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท ดร. โชตสิา 
ขาวสนิท 
 

-  

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท ผศ.ดร. ธีระ 
กุลสวสัดิ ์
 

-  

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท ดร. สกฤติ  
อิสริยานนท์ 
 

-  

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท ผศ.ร.ต.อ.ดร. 
วิเชียร ตันศิริคงคล 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการผู้น าทาง
การเมืองแบบม ี
อ านาจเต็มของ
สังคมไทย. วารสาร
การเมือง การบริหาร
และกฏหมาย, 9(3), 
73-108.  
TCI  กลุ่ม 1 
 
 

กันยายน-ธันวาคม 
2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท รศ.ดร. สุพจน ์
บุญวิเศษ 
 

การพัฒนาความมั่นคง
ชาวนาไทยในเขต 
อีสานใต้ของประเทศ
ไทย. วารสารการเมือง 
การบริหารและ
กฎหมาย, 9(2), 269-
298. 
TCI  กลุ่ม 1 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560 
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อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

โท ดร. อมรทิพย ์
อมราภิบาล 
 

Developing A 
Causal Model of 
Turnover Intention 
of Police Officers 
in the Eastern 
Region of 
Thailand. 
International 
Journal of Arts & 
Sciences. 473–486  
(2017)  Volume 10, 
Number 01 

 

 

ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557 1      
2558   1 2   
2559  2     
2560  8 2 4   

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2559 -       
2560 -       
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1. ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าวิทยานิพนธ์ 
งานนิพนธ”์ วันท่ี 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

1.ท าให้ได้รับความรู้และความ
เข้าใจในการจัดท าข้อสอบ
ประมวลผลการเรียน  
2.มีความเข้าใจเนื้อหาของ
รายวิชาในหลักสูตรอยา่งถ่อง
แท้ สามารถน าไปเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง ปัญหา 
อุปสรรค น าไปสู่กับท า
วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ 
 

  โครงการเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทาง
วิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 2 
และการประชุมวิชาการระดับชาต ิเรื่อง การบริหาร
ปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน
ประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  
วันท่ี 19-21 เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรมดสุิตธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  

ท าให้ได้รับการแลกเปลีย่นองค์
ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรยีน
การสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

2. ผศ.ดร. ธีรพงษ์  บัวหล้า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าวิทยานิพนธ์ 
งานนิพนธ”์ วันท่ี 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

1.ท าให้ได้รับความรู้และความ
เข้าใจในการจัดท าข้อสอบ
ประมวลผลการเรียน  
2.มีความเข้าใจเนื้อหาของ
รายวิชาในหลักสูตรอยา่งถ่อง
แท้ สามารถน าไปเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง ปัญหา 
อุปสรรค น าไปสู่กับท า
วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ 
 

  โครงการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรร์ะดับชาต ิ
ครั้งท่ี 6 เรื่อง "การปรับตัวภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และประเทศไทย 4.0" 
วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์

ท าให้ได้รับการแลกเปลีย่นองค์
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์  การปรับตัวของ
ภาครัฐ เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 
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  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การวางแผนโครงการและ
การจัดการ: การติดตามตรวจสอบ การประเมินผล
โครงการ ภาวะผู้น า และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
วันท่ี 8-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

1.น าผลการศึกษาดูงานมาเป็น 
case study ในช้ันเรียนระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
2.รวบรวมประเด็นการศึกษาดู
งานและบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาไปสู่หัวข้อวิจัย 
3.พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การบริการวิชาการของ
ภาควิชาและหลักสูตร 
4.สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีไปศึกษา  
ดูงาน 
 

  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริหารโครงการ
วิสาหกิจและการจัดองค์การ 
วันท่ี 25-31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การจัดการแหล่งต้นน้ า
แบบบูรณาการ การศึกษาเปรียบเทียบจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
วันท่ี 20-27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การจัดระบบส านักงานเพื่อ
กาฟื้นฟูเมืองหลังเกิดภยัพิบัติธรรมชาต ิ
วันท่ี 14-20 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การจัดการประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์การ 
วันท่ี 13-19 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง แนวคิดการจดัการสมัยใหม่
ส าหรับระบบการศึกษา 
วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 6 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง แนวคิดการจดัการเงิน
ภาครัฐเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ 
วันท่ี 2-9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
สมัยใหมเ่พื่อการพัฒนาองค์การและการบริหารโครงการ 
วันท่ี 19-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

3. ดร. อนุรัตน์  อนันทนาธร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าวิทยานิพนธ์ 
งานนิพนธ”์ วันท่ี 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ณ กรมทหารพรานท่ี 14 จังหวัดกาญจนบุร ี
 

1.ท าให้ได้รับความรู้และความ
เข้าใจในการจัดท าข้อสอบ
ประมวลผลการเรียน  
2.มีความเข้าใจในสถานการณ์
ความมั่นคงด้านชายแดนฝั่ง
ตะวันตก เพื่อน ามาใช้
ประกอบในการวางแผน 
จัดเตรียม งานวิจัย ซึ่งเป็น
รายวิชาในหลักสูตร    
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  โครงการเสวนา เรื่อง การแลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสตูร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560 
วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

ท าให้มีความรู้และความเข้าใจ
ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสตูร 

  South East Asean Governance Forum (SEAGOF). 
Faculty of Administrative Science, Universitas 
Bawijaya, Indonesia.  
“Local Government Development Planning and 
Culture.” 
Febuary 28, 2018  
 

ท าให้ได้เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการระดับนานาชาติใน
ภูมิภาคอาเซียนและได้เข้าใจ
ถึงองค์ความรู้ทางด้านการ
บริหารท้องถิ่นในระดับภูมภิาค
อาเซียน 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตร ............................................................................ สาขาวิชา............................................................................... 

คณะ ..................................................................................... มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องทีต่รงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

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

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

รวม                          
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ผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์ข้อ 6.1  คณะฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีการพัฒนาความรู้ตามสายงาน ต าแหน่งหน้าที่ และ
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้ท าต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 1 ราย ได้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
อ่านผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 เกณฑ์ข้อ 6.2  หลักสูตรฯ มีคณาจารย์ประจ าเพียงพอต่อการรับผิดชอบวิทยานิพนธ์ และงาน
นิพนธ์ และมีการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน  การวิจัย และบริการวิชาการอย่างครบถ้วน 
 
 เกณฑ์ข้อ 6.3  หลักสูตรและคณะฯ มีการประสานงานกันในการแสดงเจตน์จ านงความต้องการ
ของอาจารย์ที่จะมาประจ าหลักสูตรในด้านของคุณวุฒิ คุณสมบัติ และให้คณะฯ โดยงานบุคคล ด าเนินการ
รับสมัคร  สอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
 
 เกณฑ์ข้อ 6.4  คณะฯ มีการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าทุกท่านผ่าน
กระบวนการของงานบุคคลเป็นประจ าทุกๆ ปี 
 
 เกณฑ์ข้อ 6.5  หลักสูตรฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประจ าภาคการศึกษา
ละอย่างน้อย 3 ครั้ง เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางความต้องการในการอบรม สัมมนา ตามความต้องการของ
อาจารย์แต่ละท่าน 
 
 เกณฑ์ข้อ 6.6  คณะฯ มีการให้รางวัลส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับอาจารย์ทุกคน 
 
 เกณฑ์ข้อ 6.7  คณะกรรมการวิจัย ได้มีการประชุมก าหนดนโยบายทิศทาง แนวทาง การวิจัยของ
แต่ละหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี      
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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 fulfill the needs for education, 
research and service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

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

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

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

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

N/A 2 

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

N/A 2 

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

N/A 3 

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

N/A 2 

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

N/A 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) N/A 2 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์  
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
ล าดับ ชื่อพนักงาน

ต าแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1. น.ส.ณปภา  
จิรมงคลเลิศ 

โครงการเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทาง
วิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 2 
และการประชุมวิชาการระดับชาต ิเรื่อง การบริหาร
ปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน
ประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  
วันท่ี 19-21 เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรมดสุิตธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ท าให้ได้รับการแลกเปลีย่นองค์
ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

  โครงการเสวนา เรื่อง การแลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสตูร 
คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

ท าให้มีความรู้และความเข้าใจ
ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสตูร 

  โครงการอบรม “บัณทิตศึกษาระดับปริญญาเอก” 
วันท่ี 15 เมษายน พ.ษ. 2561 
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

ท าให้ได้รับความรู้และความ
เข้าใจเกีย่วกับกฎ ระเบียบ 
ขั้นตอนการท าดุษฎีนิพนธ์ 
ระดับปริญญาเอก 

 

ผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์ข้อ 7.1  ตามโครงการองค์กร (Organization Profile) ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มีแผนการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในลักษณะแบ่งเป็นภาระงานของแต่ละคน ซึ่งได้
แบ่งกลุ่มบุคลากร ดังนี้  งานวิชาการ  งานบัณฑิตศึกษา  งานกิจการนิสิต  งานบุคคล  งานการเงินและ
บัญชี  งานพัสดุ  งานวิจัย  งานแผน  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 
งานวารสารวิชาการ  งานห้องสมุด   งานคอมพิวเตอร์  งานสารบรรณ  งานยานพาหนะ  งานช่าง   
งานแม่บ้าน  ซึ่งแต่ละงานล้วนมีหน้าที่สนับสนุนวิชาการของคณะฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรต่างๆ ทั้งสิ้น 
 ซึ่งหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  ได้จัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาโท โดยได้ใช้ทรัพยากรร่วมกับคณะฯ อันได้แก่  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในทุกๆ 
งาน ซึ่งในการนี้มี นางสาวณปภา  จิรมงคลเลิศ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ประสานงาน
ในส่วนของงานต่างๆ โดยเฉพาะ งานบัณฑิตศึกษา และงานการเงินและบัญชี เพื่อให้การด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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เกณฑ์ข้อ 7.2  ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  สามารถเข้าถึงได้
จาก www.polsci-law.buu.ac.th 

 
เกณฑ์ข้อ 7.3 มีการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน เป็นประจ าทุกปี โดยในแต่

ละป ีผู้บริหารด าเนินการให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนประเมินตนเองและก าหนดเป็นค่าคะแนะ 1-5 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผู้บริหารแต่ละสายงานการบังคับบัญชาจะเป็นผู้ประเมินผลสมรรถนะรวมของแต่ละ
คน เพื่อประเมินการต่อสัญญาจ้างและข้ึนอัตราเงินเดือน ตลอดจนก่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
ตนเองได้เป็นอย่างดี และต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 
เกณฑ์ข้อ 7.4 บุคลากรสายสนับสนุนสามารถขอเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

ที่เก่ียวข้องกับสายงานของตนเองตามความต้องการ ซึ่งสามารถด าเนินการจัดท าเรื่องขออนุมัติเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดปีงบประมาณ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ ในยุคปัจจุบัน (สามารถดูรายละเอียด 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน www.polsci-law.buu.ac.th) 

 
เกณฑ์ข้อ 7.5  คณะฯ มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามการประเมินสมรรถนะ

ประจ าปี เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ขึ้นอัตราเงินเดือนในแต่ละปีงบประมาณ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มอบประกาศนียบัตร เพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติงาน การบริการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ประจ าปี 2560 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (Student Quality and Support) 
 
Sub Criterion 8 

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

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

are defined, communicated, published, and  
 up-to-date (1)  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

2 3 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

2 3 

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

2 3 

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

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

2 3 

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

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

1 
 
 
 
 
 

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 

 

 

 



  
หน้า 65 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2559 28 28 24 24 N/A 
1/2560 15 15 15 10 N/A 

หมายเหตุ : ระดับบณัฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
 

ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

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

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2559 24 24 24 24       24 
2560 10 10         10 

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

 

ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่ 
ลงทะเบียน 

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

1/2559 24 
แผน ก   7 
แผน ข 17 

            

1/2560 10 
แผน ก  3 
แผน ข  7 

            

              

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

เกณฑ์ข้อ 8.1  หลักสูตรฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 
แผ่นพับ  โปสเตอร์  เวปไซค์  Facebook  Line  และรถแห่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

เกณฑ์ข้อ 8.2  การคัดเลือกผู้เรียนโดยการคัดกรองจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา 

 
เกณฑ์ข้อ 8.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับดูแลนิสิต ผ่านกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง และตามแบบฟอร์มของคณะฯ (ดูภาคผนวก) ก าหนด     
เพ่ือเป็นติดตามความก้าวหน้าในเรียน 

 
เกณฑ์ข้อ 8.4  มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถปรึกษาได้กับประธานหลักสูตรได้ทุกวัน 

และสามารถปรึกษาได้ทางโทรศัพท์  Line  และ E-mail อีกด้วย นอกจากนีห้ลักสูตรยังจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการประกอบอาชีพโดย จัดให้มีกรณีศึกษาและอาจารย์ นิสิตสามารถพูดคุย 
ถกเถียง วิจารณ์  วิเคราะห์ สังเคราะห์ กันในชั้นเรียน และยังจัดให้มีการศึกษาดูงานตามสถาบันที่มีชื่อเสียง  
และสถานที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง 
 

เกณฑ์ข้อ 8.5  ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอน ณ อาคารสหศึกษา ซึ่งเป็นที่
ท าการใหม่ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่มีห้องเรียนเพียงพอ แต่ขาดพ้ืนที่ให้นิสิตใช้ประโยชน์ในการ
เรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ห้องส าหรับปรึกษาหารือ พักผ่อน 
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

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

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

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

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
9.1 The teaching and learning facilities and 

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

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

2 3 

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

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

2  

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

2 3 

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

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์ข้อ 9.1 จัดสิ่งสนับสนุนและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไว้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  ห้องเรียน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องโปรเจคเตอร์  Wifi  

 
เกณฑ์ข้อ 9.2 มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ ส าหรับหลักสูตร

ฯ ไว้อย่างเพียงพอ และยังมีส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัย ทีม่ีความทันสมัยและมีวัสดุการเรียนรู้ที่
เพียงพอต่อการความต้องการของผู้เรียน 

 
 เกณฑ์ข้อ 9.3  นิสิตสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้ที่ส านักคอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ  แต่ในการนี้นิสิตกว่า 90% มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เป็นของตัวเอง   
จึงสามารถเข้าเครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัย และระบบสืบค้น OPAC ของส านักหอสมุด  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการท าวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 เกณฑ์ข้อ 9.4  มหาวิทยาลัย รวมถึงคณะฯ ได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่าย 
Internet Wifi  ไว้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของนิสิตในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน และการท าวิจัย 
 
 เกณฑ์ข้อ 9.5 คณะฯ มีอุปกรณ์ไฟฟูาได้รับมาตรฐานการประหยัดไฟ  มีระบบการปูองกันอัคคีภัย
รวมถึงมีการซ้อมดับเพลิง  ภายในอาคารมีระบบสแกนลายนิ้วมือ และคีย์การ์ด ส าหรับบุคลากรเข้า-ออก 
และมีทางลาด ห้องน้ า ระบบลิฟท์ ส าหรับคนพิการ 
 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 

1. ห้องเรียนจ านวน 13 ห้อง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบทุกห้อง และมีคอมพิวเตอร์ชนิด All-in-
one พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัยที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน จ าแนกเป็น 

1)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง ความจุห้องละ 50 คน มี
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการรวมจ านวน 100 เครื่อง 

2)  ห้องบรรยายความจุ 45 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
3)  ห้องบรรยายความจุ 48 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
4)  ห้องศาลจ าลองและห้องบรรยายความจุ 66 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
5)  ห้องบรรยายความจุ 84 ที่นั่ง จ านวน 6 ห้อง 
6)  ห้องบรรยายออดิทอเรียมความจุ 180 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
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2. ห้องประชุม จ านวน 2 ห้อง 
1)  ห้องประชุมความจุ 15 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
2)  ห้องประชุมความจุ 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 

3. ห้องโถงเอนกประสงค์เพ่ือให้บริการนิสิต ชั้นที่ 1 ความจุ 124 คน จ านวน 1 ห้อง 
4. ห้องสันทนาการเพื่อการพักผ่อนของคณาจารย์และบุคลากร ชั้นที่ 9 จ านวน 1 ห้อง  

ความจุ  40 คน 
5. ห้องพักคณาจารย์จ านวน 22 ห้อง บริเวณชั้น 8-9 
6. ห้องส านักงานคณบดี จ านวน 9 ห้อง 
7. ห้องประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ห้อง 
8. ห้องส านักงานกิจการนิสิต จ านวน 1 ห้อง 
9. ห้องสโมสรนิสิตจ านวน 1 ห้อง 
10. ห้องสมดุคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขนาดความจุ 80 ที่นั่ง จ านวน 1ห้อง ประกอบด้วยสื่อการ

เรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ มากมาย 
11. ห้องสมาคมศิษย์เก่านิสิต จ านวน 1 ห้อง 
12. ห้องท างานวารสาร จ านวน 2 ห้อง 
13. ห้องส านักงานภาควิชา จ านวน 2 ห้อง 
14. ศาลาส าหรับพื้นที่สูบบุหรี่ จ านวน 1 หลัง 
15. พ้ืนที่จอดรถ ขนาด 45 ช่องจอด และที่ลาดส าหรับรถเข็นคนพิการและผู้ปุวย 
16. ทั่วทั้งอาคารมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุดให้บริการทั่วถึงทุกจุด 
17. ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 2-7 มีที่นั่งพักส าหรับนิสิต และบอร์ดติดตั้ง พร้อมด้วยระบบโทรทัศน์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
18. มีลิฟต์อันทันสมัยขนาดความจุ 1,500 กิโลกรัม จ านวน 2 ตัว 
19. มีห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ชั้นที่ 1 และห้องน้ าส าหรับเพศหญิง-ชาย ประจ าทุกชั้น 
20. อาคารเรียนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตราฐานกฏหมายว่าด้วยอาคารสาธารณะและอาคารสูง 
21. ระบบไฟฟูา ระบบไฟฟูาส ารอง และระบบปะปา ตามมาตราฐานกฏหมายว่าด้วยอาคารสาธารณะ

และอาคารสูง 
22. อาคารหอพระพุทธรูป จ านวน 1 หลัง 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 

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

students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organizations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลปูอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

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

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as 

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

2 3 

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

2 3 

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

2 3 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

1 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

1 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการปูอนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์ข้อ 10.1  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม ประกอบด้วย  อาจารย์  นักวิชาการ  นิสิต  ศิษย์เก่า และฝุายความม่ันคง 
เมื่อได้ร่างหลักสูตรมาแล้ว ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร อย่างน้อย  3  ท่าน และน าค า
วิพากษ์นั้นมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบัน     
โดยหลักสูตรจะมีการปรับปรุง พัฒนาทุกๆ 5 ปี  
 
 เกณฑ์ข้อ 10.2  มีกระบวนการการออกแบบ  พัฒนา ประเมิน และหลักสูตร ตามกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด   กล่าวคือ  มีการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปีการศึกษา และน าผล
การประเมินนั้นมาพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
 เกณฑ์ข้อ 10.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเป็นประจ าทุกๆ 2 เดือน หรือ
ประมาณ 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพื่อน าผลการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร  ประเมิน
อาจารย์ผู้สอน  มาพิจารณาเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับผู้เรียนและสอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง 
 
 เกณฑ์ข้อ 10.4  หลักสูตรมีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา และ
น าผลการประเมินนั้นมาปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
 
 เกณฑ์ข้อ 10.5  คณะฯ มีการจัดท าแบบประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  
ห้องสมุด  เครือข่ายและระบบ Internet  เป็นประจ าทุกปี 
 
 เกณฑ์ข้อ 10.6  หลักสูตรได้พูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ คณาจารย์ และผู้เรียนในด้านการ
จัดการเรียนการสอนแล้วน าข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น        
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
11.1 The pass rates and drop out rates are established, 

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

3 3 

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

2 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

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) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

2 4 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

1 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์
หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อืน่ๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

รวม                     
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ผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์ข้อ 11.1  มีการรวบรวมข้อมูล อัตราการสมัคร  สอบ  รับเข้า  และจบการศึกษาของนิสิต 
ตลอดจนขั้นตอนในการท าวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน  และมีการเทียบเคียงเป็นรายวิชา 
กับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามา
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ต่อไป 

 
 เกณฑ์ข้อ 11.2  มีการเก็บรวบรวมจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ด าเนินการให้นิสิตมาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การท าวิจัย  เพ่ือที่นิสิตสามารถจบการศึกษาได้ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  เกณฑ์ข้อ 11.3  นิสิตส่วนใหญ่ของหลักสูตรมีงานประจ า หรือเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้ว โดย
สามารถทราบข้อมูลได้จากใบสมัครเรียนตั้งแต่แรกเข้า 
รหัส 59 
ล า
ดับ 

รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาชีพ ประเภทวิจัย 
 

1. 59920038 นางสาวฉัตราภรณ์ ปัญญาลิขิต พนักงานธนาคาร แผน ก. 
2. 59920039 พระนพภัณฑ์ พลอยแสนรัก พระ แผน ข. 
3. 59920371 นางสาวปิยดา ชื่นเกษม นักธุรกิจ แผน ก. 
4. 59920372 นางสาวระเบียบ กิจเจริญ นักธุรกิจ แผน ก. 
5. 59920374 นายสหรัฐ สุขเจริญ พนักงานเอกชน แผน ข. 
6. 59920375 พันตรีณัฐพงศ์ มั่งอะนะ ทหาร แผน ข. 
7. 59920376 นายสมชาย เพชรรัตน์ นักธุรกิจ แผน ข. 
8. 59920377 นางอรอนงค์ ชื่นเกษม นักธุรกิจ แผน ก. 
9. 59920493 นายณัฐวุธ กองลุน นักธุรกิจ แผน ข. 
10. 59920494 นางสาวศศิธร พรงาม นักธุรกิจ แผน ข. 
11. 59920495 MR.I MADE TIRKA 

NURGADUH 
ผู้ช่วยทูตทหาร
อินโดนีเซีย 

แผน ก. 

12. 59920496 นายชัยพล ยุติธรรมด ารง ต ารวจ แผน ข. 
13. 59920497 นายพงศธร พุฒตาล กิจการส่วนตัว แผน ข. 
14. 59920498 นางสาววรรณวณัช บุรภาม กิจการส่วนตัว แผน ข. 
15. 59920501 นายภานุพันธ์ ผดุงการณ์ กิจการส่วนตัว แผน ข. 
16. 59920502 นายส าเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต. แผน ข. 
17. 59920503 นางสาวสุธิมา เทพวงค์ พนักงานท้องถิ่น แผน ข. 
18. 59920504 นางสาวอาภากร ทองข า พนักงานท้องถิ่น แผน ข 
19. 59920530 นายตันติกร ชื่นเกษม กิจการส่วนตัว แผน ข. 
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20. 59920531 นายธีรศักดิ์ โชติกิตติวาณิชย์ กิจการส่วนตัว แผน ข. 
21. 59920532 นายนิมิตร ยุเจริญ กิจการส่วนตัว แผน ข. 
22. 59920533 นางสาวรัตน์ดาวรรณ ถนอมรอด กิจการส่วนตัว แผน ข. 
23 59920534 นางสาวสิริพรรณ แซ่โค้ว กิจการส่วนตัว แผน ข 
24 59920535 นายองอาจ เจียมจุ้ย กิจการส่วนตัว แผน ข 
 
รหัส 60 
ล า
ดับ 

รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาชีพ ประเภทวิจัย 
 

1. 60920322 นางสาวปริญญา พลอยจั่น รับราชการ แผน ก. 
2. 60920323 นายสมประสงค์ หอมจันทึก รับราชการ แผน ก. 
3. 60920366 นายรณรงค์ เส็งมี ทหาร แผน ก. 
4. 60920324 นางสาวปภาวี ทับห่วง พนักงานบริษัท แผน ข. 
5. 60920325 นายปิโยรส ศรีค าน้อย รับราชการ แผน ข. 
6. 60920327 นายสัจจพันธ์ สัจจารักษ์ รับราชการ แผน ข 
7. 60920360 นางสาวพรไพลิน เบ้าเดช รับราชการ แผน ข 
8. 60920362 นางเพลินจิตร ศรีเสวกร์ กิจการส่วนตัว แผน ข. 
9. 60920365 นางสาวปาริชาติ สุวรรณโณ รับราชการ แผน ข. 
10.  60920358 นางสาวสุภัทธา เกตุวัตถา  กิจการส่วนตัว แผน ข. 
 
 
 เกณฑ์ขอ้ 11.4  งานบัณฑิตศึกษา มีระบบการจัดเก็บเล่มฉบับสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ และงาน
นิพนธ์ของนิสิต และจัดส่งเล่มและ File ข้อมูล ไปยังห้องสมุดของคณะและส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัย 
ตามเงื่อนไขและประกาศของมหาวิทยาลัย  

มีการจัดโครงงานวิจัยที่เป็นการฝึกประสบการณ์และทักษะการท าวิจัยให้กับนิสิต โดยเก็บข้อมูล
จากการลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน จ านวน 1 เล่ม 
 ส าหรับงานวจัยในหลักสูตร ปัจจุบันนิสิตรหัส 2559  อยู่ระหว่างการสอบเค้าโครงหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ 
  
 เกณฑ์ข้อ 11.5  หลักสูตรใช้การประเมินระดับความพึงพอใจโดยการสอบถามอย่างไม่เป็น
ทางการจากผู้เรียน  ศิษย์เก่า และคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจในคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนิสิต และน าข้อมูลที่ได้ไปแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมบริหารหลักสูตร 
เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์/  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3  
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3  

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

4  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

4  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

4  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

4  

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

4  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3  
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3  

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 2  
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

2  

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

2  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 2  
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

2  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

2  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

2  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 2  
 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2  

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

2  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 2  
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

2  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

3  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3  
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 

3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

3  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3  

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

3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่ งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3  

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

3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

4  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม  3  
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รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 
 

ส าหรับปีการศึกษา 2560 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
หลักสูตรค านึงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยบูรพาในการร่างหลักสูตร 

หลักสูตรส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเพ่ือน าความต้องการนั้นมาก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางและผล
การเรียนรู้ทั่วไป 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นหลักสูตรด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงหลักสูตรเดียวในประเทศ
ไทยที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

หลักสูตรเพ่ิมหรือพัฒนาช่องทางสื่อสารรายละเอียดของ
หลักสูตรถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรล าดับโครงสร้างเนื้อหาให้รายวิชามีการปูพื้น
ฐานความรู้ แล้วจึงพัฒนาสู่การวิเคราะห์ วิพากษ์ และ
วิจัย 

หลักสูตรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของรายวิชาและผลการ
เรียนรู้ที่ได้ให้ชัดเจนมากข้ึน 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการ
ลงพื้นที่จริง แล้วได้มีการบูรณาการผลการเรียนรู้เชิง
วิจัยเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 

การสื่อสารปรัชญาการศึกษาและรายละเอียดต่างๆ ของ
หลักสูตรถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรประชุมเก่ียวกับการประเมินผู้เรียนและ
ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนโดยตลอด 

หลักสูตรจัดให้มีการป้อนกลับข้อมูลจากการประเมินแก่
ผู้เรียนให้ทันเวลา เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ได้
อย่างทันท่วงทีและสื่อสารกระบวนการร้องทุกข์แก่
ผู้เรียน 
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ส าหรับปีการศึกษา 2560 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
หลักสูตรก าหนดเกณฑ์ภาระงานในแต่ละปี         
(ตามข้อตกลงของคณะฯ) 

หลักสูตรสร้างกลไกการให้รางวัลหรือยกย่องบุคลากรที่
ท างานดีเด่นทางวิชาการ 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- 1.ควรจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยเหลืองาน
หลักสูตรเพื่อให้การบริการบุคลากรสายวิชาการและ
นิสิตอย่างใกล้ชิด 
2.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ควรมีการอบรมความรู้
เฉพาะทางให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาอังกฤษ 
3.ควรจัดให้มีระบบการให้รางวัลและยกย่องบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจและรักษาระดับ
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรมีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการกับผู้เรียนเป็น
อย่างดี 

- หลักสูตรประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตรใน
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง  

- หลักสูตรติดตามให้คณะจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
เอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ที่
บัณฑิตศึกษาสามารถเข้าใช้ได้ เป็นต้น 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

การมหี้องเรียนเพียงพอและสื่อ/อุปกรณ์ในการเรียนมี
ความทันสมัย  

คณะฯ จัดพ้ืนที่เป็น lounge พร้อมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถประชุม แลกเปลี่ยน หรือสังสรรค์  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

การน าผลวิจัยมาใช้ส่งเสริมการเรียนการสอน -การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร-หลักสูตรจัดหาหรือผลิตต าราทางด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
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ส าหรับปีการศึกษา 2560 
AUN. 11 ผลผลิต 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
-เปิดปีแรก- การสร้างระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูล การก ากับ

ติดตามข้อมูล และการเทียบเคียงข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 
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 ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

 

[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ   
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2559. 
 
[2] หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559,  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
[3] ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
[4] จ านวนนิสิต แผน ก และ แผน ข 
 
[5] ตารางสอนประจ าปีการศึกษา 2559 
 
[6] โครงการต่างๆ 
 
[7] ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
[8] แบบรายงานความก้าวหน้า 
 
[9] Common Date Set  



สาขาวชิายทุธศาสตร์และความมัน่คง หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2559
คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา

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

10 - ---ระดับปริญญาโท
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
12 - ---ระดับปริญญาเอก
13 จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 34
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาตรี
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท 34
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาเอก 
19 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 13
20 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
21 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
22 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  13
23 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 5
24 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
25 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
26 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5
27 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  5
28 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
29 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
30 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5
31 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 3
32 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
33 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
34 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3
35 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
36 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) หลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

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



37 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
38 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
39 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 13
40 - - --ระดับปริญญาตรี
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต
42 - - --ระดับปริญญาโท
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
44 - - --ระดับปริญญาเอก 13
45 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 13
46 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5
47 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 5
48 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 3
49 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งศาสตราจารย์
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 10

51
- - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ

52

- - --บทบสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศารฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศ 2

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

55

- - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่อก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏ ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 7

56

ทความวิจยัหรือบทความวิชาการทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอ้มูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  1

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
58 - - --ผลงานวิชาการรับใชสั้งคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
59 - - --ผลงานวิจยัทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทีค้่นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว

62
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ



63
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ
อเิลคทรอนิกส์ online

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

69
- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอา้งองิในฐานขอ้มูล  TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร

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

79
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระ 
(ค่าเฉล่ีย)

80
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งทีม่ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีม่ีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ 
83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับชาติ

84

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจทั า
เป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันทีอ่อกประกาศ

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

87

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

88

- ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏอยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556

89 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร



90
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ
อเิลคทรอนิกส์ online

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

99

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

100 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร
101 - ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่2

102

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

103

- ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏอยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556

104 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร

105
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ
อเิลคทรอนิกส์ online

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

ณ วันที ่ 24  กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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