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หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

รหัสหลักสูตร 25540191104477 
อาจารยประจําหลักสูตร 

มคอ 2 คุณวุฒ ิ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ความสัมพันธ ปการศึกษา ๒๕๕๗ หมายเหตุ 

1.รอยตํารวจเอก 
ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล* 

ร.ด. อาจารย ตรงกับ
หลักสตูร 

1.รอยตํารวจเอก 
ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล* 

คงเดิม 

2.ผูชวยศาสตราจารย      
ดร.ไพฑูรย  โพธิสวาง* 

ร.ด. ผูชวย
ศาสตรา 
จารย 

ตรงกับ
หลักสตูร 

2.ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ไพฑูรย  โพธิสวาง* 

คงเดิม 

3.ดร.โชตสิา  ขาวสนิท* ร.ด. อาจารย ตรงกับ
หลักสตูร 

3.ดร.โชตสิา  ขาวสนิท* คงเดิม 

4.ดร.จักรี  ไชยพินิจ ร.ด. อาจารย ตรงกับ
หลักสตูร 

4.ดร.จักรี  ไชยพินิจ คงเดิม 

5.ดร.เทียนชัย  ศศิศาสตร ปร.ด. อาจารย สัมพันธกับ
หลักสตูร 

5.รศ.ชนะ  ประณมศร ี
(ตรงกับหลักสูตร) 

รศ.ชนะ     
มาแทน 
ดร.เทียนชัย     
ท่ีเกษียณอายุ
ราชการ 

อาจารยผูสอน 
1.   นายสัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์  
2.   วาท่ีเรือตรีเอกวิทย  มณีธร 
3.   นายสุพจน  บุญวิเศษ      
4.   นายสกฤติ  อิสริยานนท 
5.   นางสาวรุงนภา  ยรรยงเกษมสุข 
6.   นายโอฬาร  ถ่ินบางเตียว 
7.   นายธงชัย  วงศชัยสุวรรณ 
8.   นายปรีชา  เปยมพงศสานต 
 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน  

 เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน ตารางท่ี 1.1-1 

ตารางท่ี 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ผาน ตารางท่ี 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผาน ตารางท่ี 1.1-2 

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ผาน ตารางท่ี 1.1-3 
ตารางท่ี 1.1-4 
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5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

ผาน ตารางท่ี 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี) ผาน ตารางท่ี 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   ผาน ตารางท่ี 1.1-7 

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ผาน ตารางท่ี 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ผาน ตารางท่ี 1.1-5 

10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

ผาน ตารางท่ี 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (ปรับหลักสูตรใหม
ครั้งสุดทาย พ.ศ. 

2554) 

เลมหลักสตูร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน 

ผาน ตารางท่ี 1.1-10 

 
รายละเอียดการดําเนินงานหลักสูตรตามตัวบงช้ี ประจําปการศึกษา 2557 
 เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ในปการศึกษา 2557 มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน 

อาจารยทุกคนเปนอาจารยประจําหลักสตูรจํานวน 1 หลักสูตร และ
ประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

2 คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการเปน รอง
ศาสตราจารย จํานวน 1 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 
คน และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิด
เปน รอยละ 80 อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 คน มี
คุณสมบัติตามเกณฑคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน และคุณสมบัติของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิด
เปนรอยละ 80 โดยมี อาจารย 1 ทานท่ีไมมีคุณวุฒิปริญญา
เอก แตดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย 

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนทุกคนท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย รวมท้ังมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใช
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สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

อาจารยท่ีปรึกษาหลักทุกคนท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย รวมท้ังมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม(ถามี) 

อาจารยท่ีปรึกษารวมวิทยานิพนธทุกคนท่ีเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารย รวมท้ังมีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ   

ทางหลักสูตรไดกําหนดใหอาจารยผูสอบวิทยานิพนธทุกคน
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารย รวมท้ังมีประสบการณในการทําวิจัยท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรไดกําหนดเกณฑและมีการกํากับใหนิสิตทุกคนท่ีทํา
วิทยานิพนธ (แผน ก) ท่ีจะสําเร็จการศึกษา มีการตีพิมพ
เผยแพร หรือนําเสนอผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในการ
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุม
ทางวิชาการ (Proceeding) หรือในวารสารวิชาการท่ีมีผู
พิจารณาบทความ (peer review) ซ่ึงในปการศึกษา 2557 มี
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธท้ังหมด จํานวน 4 คน โดย
ทุกคนไดผานการเผยแพรผลงานตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด  

9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 4 คน อันไดแก 
(1) ร.ต.อ. ดร. วิเชียร ตันศิริคงคล  
(2) ดร.โชติสา ขาวสนิท 
(3) ดร.จักรี ไชยพินิจ 
และ (4) รศ.ชนะ ประณมศรี 
มีภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในสัดสวน 1 ตอ 5 
คน และมี อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน คือ ผศ.ดร.ไพทูรย 
โพธิสวาง ท่ีมีศักยภาพ พรอมท่ีจะดูแลนิสิตไดมากกวา 5 คน
แตไมเกิน 10 คน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธทุกคนมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ ตามเกณฑท่ีสกอ.กําหนด 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตไดรับการอนุมัติในป พ.ศ.2554 
และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ.2558 โดยใน
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ปจจุบัน ทางหลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพ.ศ. 
2559 เสร็จสิ้นแลว ขณะนี้กําลังอยูในข้ันตอนของการเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณา เพ่ือเขาสูกระบวนการ
ของทางมหาวิทยาลัย และยื่นตอสกอ.ตอไป 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัว
บงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1 อาจารยประจําหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุม เ พ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 
 
 
 
 
อาจารยประจําหลักสตูรท้ัง 5 คน คิดเปนรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร โดย
ในปการศึกษา 2557 มีการประชุมหลักสูตรท้ังหมด 6 ครั้ง 
(1) รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 
(2) รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 3 กันยายน 2557 
(3) รายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 
(4) รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558 
(5) รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 23 มีนาคม 2558 
(6) รายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2558 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

ตัวบงช้ีท่ี 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณ วุ ฒิระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันท่ี 
11 พฤษภาคม 2555 และผานความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2555 

ตัวบงช้ีท่ี 3 มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมรีายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.3 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 

ตัวบ ง ช้ี ท่ี  4 จัด ทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดํ า เ นินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ตัวบ ง ช้ี ท่ี  5 จัด ทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ตัวบงช้ีท่ี 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมีการทวน
สอบผลสัมฤทธของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 
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(ตามรายงานการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 8 กรกฎาคม 
2557 และ ครั้งท่ี 3/2558 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2558) 

ตัวบงช้ีท่ี 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมีการพัฒนา
และปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว 

ตัวบงช้ีท่ี 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน 
ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

อาจารยใหมทุกคนในหลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน แตในป
การศึกษา 2557 ไมมีอาจารยใหมในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีท่ี 9 อาจารยประจําทุกคนไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําทุกคนในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง โดยมีโครงการท่ีทาง
คณะโดยสํานักวิจัยจัดข้ึน เชน การอบรมการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร การอบรมสถิติสําหรับการวิจัย การทําวิจัยเชิง
คุณภาพ และการทําวิจัยเชิงปริมาณ 

ตัวบงชีท้ี่ 10 จํานวนบุคลากร
สนับสนนุการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน แตใชบุคลากรรวมกับสวนกลางของทางคณะ 

ตัวบงชีท้ี่ 11 ระดับความพึงพอใจของ 
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีคาระดับความพึงพอใจของ 
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 โดยในปการศึกษา 2557 ไดคาระดับความพึง
พอใจท่ี 4.1 

ตัวบงชีท้ี่ 12 ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีคาระดับความพึงพอใจของ ผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 โดยในปการศึกษา 2557 ไดคาระดับความพึงพอใจท่ี 4.1  
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หมวดที ่2 อาจารย 
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตอไปนี้ 

 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย ภาพรวม 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารและพัฒนา
อาจารย ดังนั้น การรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตรจะตองมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ. สมศ. และมหาวิทยาลัย ตลอดจนตอง
เปนผูท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรม และ
ไมมีประวัติเสื่อมเสียดางพรอย โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวมกัน
กําหนดคุณสมบัติ พิจารณา ตรวจสอบและ
สรรหาอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูสอน อาจารยผูควบคุมงานนิพนธ/
วิทยานิพนธ ตามกระบวนการ ท้ังนี้ หลังจาก
การหารือของท่ีประชุม จะมีการออก
ประกาศท่ีเปนเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเปน
ลายลักษณอักษร สามารถตรวจสอบได และ
นําข้ึนไปไวในเวบไซดของคณะฯเพ่ือให
สาธารณชนไดตรวจสอบ 
การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
ในการรับอาจารยประจําหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
กระบวนการและหลักการโดยอิงตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร ในเรื่องการสรรหา 
ผูเปนอาจารยประจําหลักสูตร ตามเอกสาร
เรื่อง ระบบการแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร ซ่ึงแนบมาพรอมนี้ คณะกรรมการ
หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณสมบัติของ
ผูสมัคร และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ท้ังนี้ในเดือนกันยายน ป พ.ศ 2557 มี
อาจารยประจําหลักสูตร 1 ทาน ท่ีตองออก
จากการเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ (อ.ดร.เทียนชัย  

 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้ง
ท่ี 1/2557 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 
2557 
 
- รายงานการประชุม
ภาควิชารัฐศาสตร 
ครั้งท่ี 4/2558 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 
2558 
 
- ประกาศรับสมัคร
ใน website คณะฯ 
 
- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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ศศิศาสตร) ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมพรอม
ลวงหนาเพ่ือใหหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงนําเรื่องนี้มาเปนวาระพิจารณา 
และมีมติเปนเอกฉันท ในการเสนอคณบดี
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรแตงตั้งรอง
ศาสตราจารยชนะ  ประณมศรี เปน
กรรมการหลักสูตร ท้ังนี้ จากการตรวจสอบ
เนื่องจากรองศาสตราจารยชนะ ประณมศรี 
เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มี
ประสบการณในการสอนรัฐศาสตรมา
ยาวนานกวา 50 ป และสําเร็จการศึกษา
ในทางรัฐศาสตรและนิติศาสตร ประกอบกับ
เปนผูท่ีมีคุณูปการใหญหลวงกับคณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร มีอัธยาศัยไมตรีดียิ่ง 
มีความซ่ือสัตย สุจริต เปนท่ีประจักษ ทาง
หลักสูตรจึงไดเลือกทานเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร ท้ังนี้กระบวนการคัดเลือกอาจารย
ประจําหลักสูตรครั้งนี้ สอดคลองกับเกณฑ
การคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร ตาม
กรณีของการท่ีคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรไดลาออกตามเวลา เนื่องจาก
อาจารยประจําหลักสูตรเดิมกําลังจะ
เกษียณอายุราชการ โดยเกณฑกระบวนการ
คัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรนั้น 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดพิจารณาถึง
ความเปนไปไดในสถานการณตาง ๆ ท่ี
จะตองหาผูมาดํารงตําแหนงอาจารยประจํา
หลักสูตร เชน (1) กรณีท่ีสามารถวางแผน
ลวงหนาได เชน การออกตามเวลารับ
ราชการ การออกตามวาระการดํารงตําแหนง 
การลาออกเพ่ือศึกษาคนควาวิจัยเพ่ิมเติม ท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ การลาศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน หรือในระดับตอเนื่อง ท่ี
สามารถวางแผนลวงหนาได (2) กรณีท่ีไม
สามารถวางแผนลวงหนาได เชน เสียชีวิต
หรือประสบอุบัติเหตุจนตองทําใหตองลาออก
อยางกะทันหัน ทางหลักสูตรมีวิธีการคือ 
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(2.1) พิจารณาอาจารยภายในคณะท่ีไมได
ประจําหลักสูตรใด (2.2) เปดรับสมัคร
อาจารยใหม โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติตาม
ความเชี่ยวชาญของอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีหายไป 
การบริหารอาจารย  
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีกระบวนการ
บริหารอาจารย โดยอิงตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัยบูรพา เชน (1) การใหทุนวิจัย 
(2) การไปนําเสนอผลงานตางประเทศ (3) 
การไดรับการรักษาพยาบาลของ BUPA (4) 
การไดข้ึนเงินเดือนในอัตราท่ีมากกวา
ขาราชการ และ (5) การมีอัตราคาสอนท่ี
มากกวาคณะอ่ืน ยิ่งไปกวานั้น หลักสูตรมี
กระบวนการในการบริหารอาจารย อาทิ มี
การรักษาและธํารงไวซ่ึงคณาจารยท่ีมี
คุณภาพ มีการจูงใจใหคณาจารยท่ีมีความรู
ความสามารถสมัครเขามาเปนผูสอน ผู
ควบคุมวิทยานิพนธ/งานนิพนธ ในเรื่องการ
สรางแรงจูงใจนั้น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไดเปดโอกาสใหคณาจารยท้ังหลาย 
รวมถึงทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ อันไดแก 
เจาหนาท่ี นิสิต และตัวแทนชุมชน รอบ
มหาวิทยาลัย เชน เทศบาลเมืองแสนสุข 
องคกรบริหารสวนจังหวัดชลบุรี หอการคา
จังหวัดชลบุรี ไดมีสวนรวมในการ
วิพากษวิจารณและชมเชย และใหคําแนะนํา
แกหลักสูตร และอาจารยในหลักสูตร 
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
หลักสูตรสงเสริมคณาจารยใหมีความรู ความ 
สามารถดานงานวิจัยโดยสงเสริมคณาจารย
ใหขอทุนวิจัยจากทางคณะฯ รวมถึง การขอ
สนับสนุนเงินทุนจากทางคณะฯ เพ่ือนําไป
เสนอผลงานในตางประเทศ นอกจากนี้ 
หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตเดินทางไปศึกษาดู
งาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยท่ี
ผานมา หลักสูตรมีอาจารยเดินทางไปเสนอ
ผลงานวิจัยท่ีประเทศเนปาล และสนับสนุน
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ใหนิสิตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ฮองกง และประเทศ
สาธารณรัฐเวียดนาม ท่ีผานมาหลักสูตรมี
อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับการสนับสนุน
เงินวิจัยจากคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
จํานวน 5 ราย อันไดแก (1) ผศ.ดร.ไพฑูรย  
โพธิสวาง (2) รอยตํารวจเอก ดร.วิเชียร  
ตันศิริคงคล (3) ดร.โชติสา ขาวสนิท  
(4) ดร.จักรี  ไชยพินิจ และ (5) รศ.ชนะ 
ประณมศรี อยางไรก็ตาม ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นวา 
ควรสนับสนุนเงินทุนวิจัยใหกับนิสิตท่ีทํา
วิทยานิพนธเพ่ือเปนแรงจูงใจในการพัฒนา
สรางสรรคงานวิชาการและเพ่ือสรางความ
เปนเลิศในทางรัฐศาสตรของภาคตะวันออก 
จากการประชุมดังกลาว ท่ีประชุมไดนําเรื่อง
ขอสนับสนุนเงินทุนวิจัยนี้ไปยังคณบดีคณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตรเสร็จสิ้นเปนท่ี
เรียบรอยสมบูรณแลว และกําลังอยูใน
ข้ันตอนการพิจารณาของฝายแผนของคณะฯ 
รวมกับงานบัณฑิตศึกษา 

คุณภาพอาจารย รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
หลักสูตรมีคณาจารยท่ีดํารงคุณวุฒิปริญญา
เอกจํานวน 4 คนจาก 5 คน อันประกอบไป
ดวย (1) ผศ.ดร.ไพฑูรย  โพธิสวาง  
(2) รอยตํารวจเอก ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล 
(3) ดร.โชติสา  ขาวสนิท และ 
(4) ดร.จักรี  ไชยพินิจ คิดเปนรอยละ 80 ซ่ึง
มากกวารอยละ 60 ข้ึนไป ผานตามเกณฑ
กําหนด ท้ังนี้ ถึงแมวาอาจารยประจํา
หลักสูตรอีก 1 คนคือ รศ.ชนะ  ประณมศรี 
มิไดมีวุฒิปริญญาเอกแตก็ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเปนรองศาสตราจารย จากโครงสราง
ท่ีมีอยูนี้ ทางหลักสูตรเห็นวา หากรศ.ชนะ 
ไมไดตอสัญญากับทางคณะฯตอไป (หลัง
เดือนกันยายน 2558) ทางหลักสูตรจะ
คัดเลือกอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึน

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร    
ครั้งท่ี 1/2557 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 
2557 
 
- ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา
หลักสูตรท้ัง 5 คน 
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ไปเทานั้น 
รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 2 คน ไดแก  
ผศ.ดร.ไพทูรย  โพธิสวาง และรศ.ชนะ 
ประณมศรี จากอาจารยท้ังหมด 5 คน คิด
เปนรอยละ 40 มีคา 2.5 จากประเด็นนี้ทาง
หลักสูตรจึงไดมีแผนการท่ีชัดเจนในการ
ผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการขอ
ตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน ดวยการสงการ
วิจัยและการเขียนบทความวิชาการท่ีมีการ
เผยแพรตีพิมพในชองทางตาง ๆ ใหมากข้ึน 
โดยเฉพาะการตีพิมพในวารสารกลุมท่ี 1 
(TCI 1) โดยในขณะนี้ ผศ.ดร.ไพทูรย  โพธิ
สวาง อยูในระหวางการยื่นและรอผลการขอ
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในขณะท่ีดร.โชติ
สา ขาวสนิท และดร.จักรี ไชยพินิจ กําลังจะ
ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวย
ศาสตราจารยในภาคการศึกษานี้ 
 
ผลงานวิชาการของอาจารย 
(1) ผลงานท่ีตีพิมพในฐานขอมูล TCI ฐาน 1 
จํานวน 3 ชิ้น คิดเปนคาคะแนนถวงน้ําหนัก 
0.8  
(2) ผลงานนําเสนอฉบับสมบูรณท่ีตัพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ จํานวน 2 ชิ้นคิดเปนคา
คะแนนถวงน้ําหนัก 0.4  
(3) ผลงานนําเสนอฉบับสมบูรณท่ีตัพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 2 ชิ้น คิดเปนคาคะแนนถวง
น้ําหนัก 0.4 
(4) บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 1 ชิ้น คิดเปนคา
คะแนนถวงน้ําหนัก 0.1 
- โดยผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร เทากับ 
4.1 คิดเปนรอยละ 82  
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จากตัวเลขดังกลาวนี้ ทางหลักสูตรมี
แนวนโยบายอยางชัดเจนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรทุกคนไดเผยแพรผลงานทาง
วิชาการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยางนอยปละ 
1 เรื่อง อยางตอเนื่องทุกป โดยเปนแนวทาง
ปฏิบัติรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรไดผลิตผลงานทางวิชาการ
เชนเดียวกัน 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย อัตราการคงอยูของอาจารย   
ทางหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตร 1 ครั้ง เนื่องจาก ดร.เทียน
ชัย ศศิศาสตรไดเกษียณอายุราชการ  จึงไดมี
รศ.ชนะ ประณมศรี มาแทน 
อยางไรก็ดี เม่ือตนเดือนสิงหาคมท่ีผานมา 
ทางรศ.ชนะ ไดตัดสินใจ จะไมตอสัญญากับ
ทางคณะฯ เนื่องจากตองการเวลาพักผอน 
ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงกําลังพิจารณาตัว
บุคคลใหมาดํารงตําแหนงแทนรศ.ชนะ อัน
ไดแก ดร.ภัทรพงศ รัตนเสวี ซ่ึงเปนอาจารย
ของภาควิชารัฐศาสตร และมีคุณวุฒิปริญญา
เอกในสาขาวิชารัฐศาสตร ขณะนี้ทาง
หลักสูตรกําลังอยูในระหวางดําเนินการเพ่ือ
ขอเปลี่ยนแปลงตามแบบฟอรม สมอ.08 
ตอไป 
ความพึงพอใจของอาจารย 
หลักสูตรฯใชแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับ  
พบวามีระดับคาเฉลี่ยความพึงใจ 4.53    
(S.D. 0.735) จากระดับคะแนนเต็ม 5 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้ง
ท่ี 1/2557 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 
2557 
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาท่ี

เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา เอกสาร
หลักฐาน 2553 2554 2555 2556 2557 

2554 - 157 คน XXX XXX XXX - website  
งานทะเบียน
มหาวิทยาลัย 

2555 - - 123 คน XXX XXX 
2556 - - - 117 คน XXX 
2557 - - - - 40 คน 

 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 
          จากขอมูลนักศึกษาในขางตนพบวา จํานวนนิสิตประจําหลักสูตรไดลดลงอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
          (1) การท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ไดมาเปดการเรียนการสอนในจังหวัดชลบุรี รวมถึงหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเปดใน
คณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
          (2) นโยบายการปรับข้ึนคาธรรมเนียนในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ สงผลใหปจจัยจูงใจนิสิตมี
จํานวนลดลงอยางตอเนื่อง 
          (3) นิสิตท่ีสังกัดสวนงานราชการในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การรับนักศึกษา การรับนักศึกษา 

ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรมีความ
เห็นชอบรวมกันในการกําหนดคุณสมบัติของ
นิสิตท่ีจะเขาศึกษาตอในหลักสูตรประจําป
การศึกษา 2557 โดยคุณสมบัติ 2 สวนท่ีทาง
หลักสูตรคํานึงถึงคือ สวนท่ีหนึ่ง คุณสมบัติ
ของผูสมัครเปนไปตามท่ีทางมหาวิทยาลัย
กําหนด และสวนท่ีสอง คุณสมบัติท่ีทาง
หลักสูตรคาดหวังจากผูสมัคร 
สําหรับสวนท่ีหนึ่ง ทางหลักสูตรกําหนด
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ดังนี้ (1) มี
ความประพฤติดี (2) ไมเปนโรคติดตอรายแรง 
ซ่ึงเปนท่ีรังเกียจ และ/หรือ โรคท่ีเปน
อุปสรรคตอการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย
มาแสดงในวันสมัคร (3) สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเทาท่ีก.พ.
รับรอง และ (4) เปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพาวาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 รวมท้ังรายละเอียด

 
- ประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี 1/2557 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 
2557 
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อ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป 
สําหรับสวนท่ีสอง ทางหลักสูตรคาดหวัง
ไดแก (1) ผูสมัครเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตย 
คุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีดีของ
สังคม (2) มีความรูพ้ืนฐานดานการเมืองการ
ปกครอง และ (3) มีเวลาในการศึกษาตอ
อยางเต็มท่ี 
จากคุณสมบัติท่ีทางหลักสูตรคาดหวังในสอง
สวนขางตนนั้น ไดนํามาสูการสรางเกณฑการ
คัดเลือก ดวยวิธีการสอบขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ ในปการศึกษาท่ีผานมา ทาง
หลักสูตรพบวา การคัดเลือกดวยการสอบ
สัมภาษณเพียงอยางเดียวทําใหไมเห็น
ศักยภาพท่ีแทจริงของผูสมัคร ดวยเหตุนี้ทาง
หลักสูตรจึงแกปญหาดวยการกําหนดใหมีการ
สอบขอเขียนเพ่ิมเติม 
ในการสอบขอเขียน หลักสูตรกําหนดใหมีการ
ใชแบบทดสอบความรูท่ัวไปทางรัฐศาสตรท่ี
ออกรวมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ในการสอบสัมภาษณ อาจารย
ประจําหลักสูตร ไดใชประสบการณการรับ
สมัครในปกอนหนานี้ มาสังเคราะหรวมกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การสัมภษณ ไดแก (1) คุณไดติดตามขาวสาร
การเมืองหรือขาวท่ีเก่ียวของมากนอยเพียงใด 
(2) คุณมีเวลาเรียนตามท่ีหลักสูตรกําหนด
หรือไม (3) คุณเขาเรียน/ทํางานตรงตามเวลา
ท่ีกําหนด และ/หรือเคยมีปญหาเรื่องระเบียบ
วินัยหรือไม อยางไร (4) คุณคาดหวังวา
หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว คุณจะสามารถ
พัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ไดอยางไร และ 
(5) คุณมีคติประจําใจในการดํารงชีวิตอยางไร 
หรือคุณมองวาตัวเองมีคุณสมบัติในดานบวก
และดานลบอยางไร มีเรื่องใดท่ีตองปรับปรุง 
และ/หรือพัฒนาตนเองบาง  
ท้ังนี้ เกณฑการคัดเลือกในขางตนเปนไปตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ ปรัชญาของหลักสูตร
คือ “สรางนักรัฐศาสตรท่ีมีความรู 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอประเทศและสังคม”  
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สําหรับวัตถุประสงคของหลักสูตรคือ (1) เพ่ือ
ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ทางดานการเมืองในระดับสูง (2) เพ่ือสราง
องคความรูดานวิจัยทางรัฐศาสตร เพ่ือเปน
ฐานการพัฒนาการเมืองการปกครองของ
ประเทศในทุกระดับตอไป (3) เพ่ือให
มหาบัณฑิตสามารถศึกษาไดสอดคลองตาม
วัตถุประสงคของมหาบัณฑิตแตละทานท่ี
ตองการประกอบอาชีพ ท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
เม่ือไดกําหนดคุณสมบัติและเกณฑการรับ
สมัครแลว หลักสูตรไดประสานงานกับกลไก
ของทางคณะฯ อันไดแก สํานักงาน
บัณฑิตศึกษาเพ่ือทําประกาศรับสมัครนิสิต
ตามท่ีหลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัติไว พรอม
ท้ังแจงใหผูสมัครรับทราบวามีท้ังการสอบ
ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ และหาก
นิสิตมีขอสงสัยในกลไกการรับสมัคร สามารถ
ติดตองานบัณฑิตศึกษาเพ่ือใหความกระจาง
แกผูสมัครไดตลอดวันและเวลาทําการ เม่ือได
ผูสมัครท่ีตรงตามคุณสมบัติแลว อาจารย
บริหารหลักสูตรไดดําเนินการตรวจขอสอบ
รวมกันในท่ีประชุม และมีความเห็นเปนเอก
ฉันทเพ่ือนําไปสูการประกาศผลการรับสมัคร
โดยสวนงานบัณฑิตศึกษาตอไป 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
หลังจากท่ีไดประกาศผลการสอบคัดเลือก
นิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรแลว ทางหลักสูตร
ไดมีการจัดประชุมเพ่ือพูดคุยถึงกระบวนการ
ในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ท่ี
ประชุมพบวา นิสิตมีปญหาหา 2 ดานคือ (1) 
การขาดความรูพ้ืนฐานดานรัฐศาสตร ท่ี
จําเปนตอการเรียน และ (2) การขาดความรู
พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการ
เรียน 
สําหรับปญหาท่ีหนึ่ง ทางหลักสูตรแกไข
ปญหาโดยการประชุมคณาจารยผูสอนกอน
การเปดภาคเรียน เพ่ือแจงใหผูสอนทราบวา
ผูเรียนอาจมีปญหาดานความรูพ้ืนฐานทาง
รัฐศาสตร ดังนั้น ในการเรียนสัปดาหแรกจึง
ควรปรับพ้ืนฐานในทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
รายวิชา พรอมท้ังแนะนํารายชื่อหนังสือท่ี
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จําเปนไปศึกษาเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ในการ
ปรับหลักสูตรปพ.ศ.2558 ท่ีประชุมจะไดเพ่ิม
รายวิชาปรับพ้ืนฐานทางรัฐศาสตรตอไป  
สําหรับปญหาท่ีสอง ทางหลักสูตรไดแกไข
ปญหาโดยการเตรียมความพรอมใหกับนิสิต
ในดานภาษาอังกฤษดวยการปรับใหมีวิชา
เสริมพ้ืนฐาน 671503 ภาษาอังกฤษเพ่ือนัก
รัฐศาสตร (English for Political Scientist) 
พรอมท้ังรายวิชา 999061 การอาน
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (English 
Reading for Graduate Studies) สําหรับผู
ไมผานเกณฑการสอบ BUU-Test 
นอกจากนี้ คณะมีโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวขอ ดังตอไปนี้ (1) 
การแนะนําการใชระบบอินเตอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนวิธีการลงทะเบียน 
และการสืบคนขอมูลท่ีจําเปนสําหรับนิสิต (2) 
การแนะนําผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
ของคณะฯ (3) การอธิบายโครงสราง
หลักสูตร และแนวการศึกษา และ
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร
ระดับปริญญาโทของคณะฯ และ (4) การ
แนะนําใหนิสิตรูจักอาคารสถานท่ี ท่ีตั้งของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย  
สําหรับโครงการปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรไดใชคาบเรียนของการเรียน
ในสัปดาหแรก มาเปนสัปดาหของการ
ปฐมนิเทศหลักสูตร โดยมีหัวขอของการ
ปฐมนิเทศท่ีเก่ียวของ ไดแก (1) โครงสราง
หลักสูตร จํานวนรายวิชาท่ีตองเรียน (2) 
แนวทางในการทําวิทยานิพนธและงานนิพนธ 
(3) การแนะนําใหรูจักหนวยงาน บุคลากร 
และสถานท่ีท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยบูรพา
และคณะ และ (4) การใหรุนพ่ีระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลว มาเลาถึง
ประสบการณในการเรียนใหแกนิสิตใหม 
ปญหาท่ีหลักสูตรพบคือ แมวานิสิตใหมได
ผานกระบวนการในการปฐมนิเทศท้ังในระดับ
คณะและระดับหลักสูตรแลว แตนิสิตจํานวน
มากยังคงไมเขาใจกลไกและกระบวนการใน
การลงทะเบียนออนไลนอยู ดังนั้น ทาง
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หลักสูตรจึงไดแกปญหาดังกลาวดวยการจัด
เจาหนาท่ีใหคําแนะนําการลงทะเบียน
ออนไลน ผลท่ีตามมาคือ ปญหาดังกลาวได
ลดลงตามลําดับ 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
ทางหลักสูตรใหความสําคัญอยางมากกับการ
ทําวิทยานิพนธและงานนิพนธ จากสภาพ
ปญหาการเรียนการสอนในปการศึกษาท่ีผาน
มา นิสิตยังคงทํางานนิพนธไดลาชาดังนั้น 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  ท่ีประชุมมีมติรวมกันในการจัดให
มีโครงการแนะแนวในการเรียนและการทํา
วิทยานิพนธ/งานนิพนธข้ึน โดยไดรับความ
รวมมือเปนอยางดีจากนิสิต มีนิสิตเขารวม
จํานวนมากเกินรอยละ 80 ของจํานวนนิสิต
ในหลักสูตร โดยจัดข้ึนท่ี อ.เกาะชาง จังหวัด
ตราด ในวันท่ี.18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึง
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ พบวา นิสิตมีความพรอมในการ
ทํางานวิจัยเพ่ิมสูงข้ึนในระดับท่ีนาพอใจ  
ทางหลักสูตรไดชี้แจงใหนิสิตผูเขารวม
โครงการทราบถึงขอเท็จจริงท่ีวา 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรรวมกันสราง
เกณฑในการเลือกอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและงานนิพนธใหแกนิสิต ผาน
การประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
โดยการสรางกติกา 4 ขอ คือ (1) อาจารยมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑของสกอ. ท่ี
สามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และงานนิพนธได (2) อาจารยมีความสนใจ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการ
ควบคุมงานนิพนธในหัวขอท่ีนิสิตเลือกมาใน
เบื้องตน (3) อาจารยมีความสามารถในการ
ทําวิจัย มีเวลาในการดูแลนิสิต และ
คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา
จํานวนปริมาณวิทยานิพนธ/งานนิพนธของ
อาจารยตอนิสิตใหอยูในอัตราสวนท่ี
เหมาะสม และ (4) คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรไดหม่ันติดตามตรวจสอบทัศนคติ
ระหวางอาจารยและนิสิตวาสามารถทํางาน
รวมกันไดจนสําเร็จการศึกษา แตหากมี

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี 2/2557 
วันท่ี 3 กันยายน 
2557 และ ครั้งท่ี 
3/2558 
วันท่ี 14 
พฤศจิกายน 
2557 
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ปญหานิสิตหรืออาจารยสามารถแจงปญหา
อุปสรรคดังกลาวไดใหกับคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร หรืออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ/งานนิพนธ หรือคณบดีคณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตรทราบไดในหลาย
ชองทาง เชน การเขียนบันทึกถึง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร สงทาง
ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (e-mail) หรืออาจ
แจงเปนวาจาก็ได ท้ังนี้เพ่ือหลักสูตรจะไดทํา
การแกไขปญหาอุปสรรคตอไป นอกจากนี้
คณะกรรมการไดวางแนวทางใหอาจารยและ
นิสิตควรมีการนัดพบกันอยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง เพ่ือรายงานความกาวหนาเปนระยะ แต
ถาไมปฏิบัติตามจะใหเหตุผลวาอาจจะไมให
ผาน (U) ในรายวิชาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ 
ท้ังนี้ ควบคูไปกับกลไกในการควบคุม
วิทยานิพนธและงานนิพนธของนิสิตแลว 
คณะกรรมการประจําหลักสูตร กําหนดให
คณาจารย ระบุชั่วโมงใหคําปรึกษา (office 
hour) ติดหนาหองพักเพ่ือใหนิสิตทําการนัด
หมายเพ่ือรับคําปรึกษา เชน ไปรษณีย
อิเล็คทรอนิกส(email) กลองนัดหมาย การ
วางกระดาษบันทึกนัดหมายฝากไวบนโตะ
ทํางานของอาจารย แตทวายังไมเพียงพอ
เนื่องจากนิสิตอาจมาในเวลาท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาไมอยูท่ีหอง ดวยเหตุนี้ ทางกรรมการ
หลักสูตรจึงเปดโอกาสใหนิสิตสามารถสง
ขอความทางโปรแกรมไลน (Line 
application) และสามารถโทรศัพทนัดหมาย
นอกเวลางาน อยางไรก็ดี สําหรับนิสิตท่ีไม
สามารถปฏิบัติไดตามแผน ทางหลักสูตรจะ
มอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรติดตอ
ทางโทรศัพทเพ่ือเรียกมานัดหมายและคุย
ตามกระบวนการของการทําวิทยานิพนธ/งาน
นิพนธตอไป 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
จากการประชุมของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร พบวา หลังจากท่ีนิสิตไดเขามา
ศึกษาในหลักสูตรแลว และไดรับการศึกษา
ดานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม สงผลใหนิสิตมี
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ทักษะภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน แตยังพบวานิสิต
ไมคอยทราบภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ ทางคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรจึงไดจัดใหมีผูสอนซ่ึงมีทักษะในการ
สอนภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา จาก
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ดวยการ
ประสานงานกับสถาบันภาษาของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหเปดรายวิชา 999061 
การอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
ซ่ึงเปนวิชานอกเหนือจากหลักสูตร  โดยเนน
ใหเขมงวดในการเขาชั้นเรียนและการวัดผล 
เพ่ือใหระดับความรูความสามารถของนิสิต
ดานภาษาอังกฤษพัฒนามากข้ึน ซ่ึงจากการ
ดําเนินการดังกลาว นิสิตมีความพึงพอใจและ
มีผลการสอบผานในอัตราสูง  สําหรับนิสิตท่ี
สอบไมผานซ่ึงมีจํานวนนอยนั้น 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีมติใหลง
เรียนใหมเพ่ือเพ่ิมพูนความชํานาญดาน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงนิสิตใหความรวมมือเปน
อยางดี คณะกรรมการประจําหลักสูตรได
สอบถามนิสิตวา ตองการเรียนรูภาษาอ่ืน
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรือไม พบวา
นิสิตสนใจภาษาเวียดนาม มาเปนอันดับหนึ่ง 
เพ่ือรองรับการเขาสูอาเซียน ดังนั้น
คณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงจัดใหมีการ
สอนภาษาเวียดนามข้ึนโดยไมคิดมูลคา 
ควบคูไปกับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาตางประเทศแลว ทางหลักสูตรยัง
ไดดําเนินการผลักดันใหผูเรียนมี
ความสามารถดานไอที เชน การใชโปรแกรม
นําเสนอ (Power Point) ประกอบการ
รายงาน การสอบวิทยานิพนธ/งานนิพนธ 
การแนะนําใหนิสิตสืบคนขอมูลจากหองสมุด
ออนไลน OPAC, TDC Thailist และ 
ฐานขอมูลตาง ๆ ผลปรากฎวานิสิตไดรับการ
ตอบรับเปนอยางดี 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อัตราการคงอยู 
จากขอมูลการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบวา 
หลักสูตรมีอัตราการคงอยูสูงถึงรอยละ 90 
โดยมีจํานวนไมถึงรอยละ 10 ท่ีออกจาก
การศึกษาในระหวางเรียน จากปรากฎการณ

 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี 2/2558 
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ท่ีเกิดข้ึนนี้ ทางหลักสูตรพบวา ปจจัยสําคัญท่ี
ทําใหมีอัตราการคงอยูของนิสิตสูงถึงรอยละ 
90 เกิดจากการท่ีนิสิตสามารถปฏิบัติตาม
แผนการศึกษาท่ีกําหนดไวโดยหลักสูตรอยาง
เครงครัด และไดรับการสงเสริมจากทาง
หลักสูตรใหเริ่มตนการทํางานนิพนธ/
วิทยานิพนธในระหวางการศึกษา ใน
ขณะเดียวกัน สําหรับนิสิตท่ีไมสําเร็จ
การศึกษาเนื่องจากเหตุผลบางประการ เชน 
การเสียชีวิต การยายภูมิลําเนา หรือการยาย
สถานท่ีทํางาน เปนตน จากปญหาดังกลาวนี้ 
ทางหลักสูตรจึงไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
แกไขปญหาโดยทางหลักสูตรแนะนําวาไม
ควรใหลาออกจากการศึกษา แตแนะนําใหมา
ดําเนินการรักษาสถานภาพนิสิต และให
อาจารยท่ีปรึกษาติดตาม สอบถาม ผานทาง
โทรศัพทและไปรษณียอิเลคทรอนิกสใน
กระบวนการติดตามใหนิสิตสามารถ
ดําเนินการงานนิพนธ/วิทยานิพนธไดตอไป 
สําหรับการรับสมัครนิสิตในปการศึกษาถัดไป 
ทางหลักสูตรจึงไดกําหนดใหคณะกรรมการ
ผูสอบสัมภาษณใชเปนแนวทางในการ
สัมภาษณถึงขอจํากัดของผูสมัครท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนระหวางเรียนได 
การสําเร็จการศึกษา  
จากขอมูลอัตราผูสําเร็จการศึกษาในหมวดท่ี 
1 ของรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ทางหลักสูตรพบวา ตัวเลขการ
สําเร็จการศึกษาใกลเคียงกับอัตราการคงอยูท่ี
รอยละ 90 ปจจัยท่ีสําคัญเกิดจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ไดมีการสอบถาม
และติดตามนิสิตอยางใกลชิดวา ในระหวาง
การเรียนแตละรายวิชามีปญหาใดหรือมี
อุปสรรคใด ๆ ตอการเรียนหรือไม ทาง
หลักสูตรพบวา ปญหาท่ีมักเกิดข้ึนคือ 
โดยในกรณีท่ีเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
เรียน คณะกรรมการหลักสูตรจะคอยให
คําแนะนําอยางใกลชิด 

วันท่ี 23 มีนาคม 
2558 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา 
ในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ไดมี
ความเห็นพองตองกันวา หลักสูตรตอง
สอบถามความพึงพอใจและเปดชองทางให
นิสิตรองเรียนข้ันต่ําตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
ดวยเหตุนี้ หลักสูตรไดเพ่ิมเติมการสอบถาม
ความพึงพอใจโดยใหคณาจารยผูสอนมี
ความสัมพันธกับนิสิตท้ังในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียนเพ่ือตรวจสอบความพึงพอใจของ
นิสิตซ่ึงจากการดําเนินการดังกลาว พบวา 
นิสิตมีความพึงพอใจในการใหบริการ
การศึกษาของหลักสูตรในทุกมิติดาน การ
รองเรียนนั้น พบวา ไมมี 
ในระหวางปการศึกษาท่ีผานมา 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีความตั้งใจ
และใหความสําคัญกับผลท่ีไดจากการ
ประมวลแบบสอบถามความพึงพอใจพบวา 
ดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดานอาจารย
ผูสอน รองลงมา ดานอาคารสถานท่ี ดานท่ี
ควรปรับปรุงคือ หองน้ํา ชาย-หญิงท่ีมีจํานวน
จํากัด ซ่ึงทางหลักสูตรไดดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาว โดยการแจงใหคณบดีทราบ
เพ่ือแกไขตอไป และควรจะมี Graduate 
Lounge เพ่ือพบปะสังสรรคนอกเวลาเรียน 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา (ตั้งแต 
ปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) 

ปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 2556 2557 2558 คาเฉลี่ย 

2554 จํานวน 117 คน    

รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน (74.50)    

2555 จํานวน - 147 คน   

รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน - (119.50)   

 *หมายเหตุ : นิสิตท่ีเขาป 2554 มาจบในป 2557 ดวย จึงทําใหจํานวนรอย
ละของป 2557 มากกวา 100.00 

2556 จํานวน - -   

รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน - - ไมมี
ขอมูลใน
ระบบ 

(97.00) 

 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 
 จากขอมูลของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในขางตน พบวาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมีจํานวนนิสิตท่ี
สํารวจการศึกษาเกินรอยละ 90 เนื่องจากนิสิตปฏิบัติตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไวโดยหลักสูตร และไดรับการ
สงเสริมจากทางหลักสูตรใหเริ่มตนการทํางานนิพนธ/วิทยานิพนธในระหวางการศึกษา 
 ในขณะเดียวกัน นิสิตท่ีไมสําเร็จการศึกษาเนื่องจากเหตุผลบางประการ เชน การเสียชีวิต การยายภูมิลําเนา 
หรือ การยายสถานท่ีทํางาน เปนตน 
 
การเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษา 

ช่ือผลงาน แหลงเผยแพร คาน้ําหนัก เอกสาร
หลักฐาน 

 
- ไมมีการเผยแพรผลงานของนักศึกษาในป 2557 เนื่องจากนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

ไดการตอบรับตีพิมพในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ท้ังหมด - 
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หมวดที ่4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ 
ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา เอกสาร
หลักฐาน A B+ B C+ C D+ D F S U ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผาน 

671562 
ปรัชญาทาง

สังคมศาสตรและ
ปรัชญาการเมือง   

0/2557 9 33 - - - - - - - - 42 42 -มคอ. 5 

671563 

ธรรมาภิบาลและ

จริยธรรมสาํหรับ

นักรัฐศาสตร์ 

0/2557 44 38 4 - - - - 1 - - 87 86 -มคอ. 5 

672682 

สมัมนาปัญหา

การเมอืงการ

ปกครองไทย 

0/2557 6 32 5 2 - - - - - - 45 45 -มคอ. 5 

999061 

การอ่าน

ภาษาองักฤษ

สาํหรับ

บณัฑติศึกษา 

0/2557 - - - - - - - - - - 1 1 -มคอ. 5 

671503 

ภาษาองักฤษเพ่ือ

นักรัฐศาสตร์ 

1/2557 - - - - - - - - 44 - 44 44 -มคอ. 5 

671544 

การเมอืงในกลุ่ม

ประเทศอาเซี่ยน 

1/2557 34 32 19 2 - - - - - - 87 87 -มคอ. 5 

671562 

ปรัชญาทาง

สงัคมศาสตร์และ

ปรัชญาการเมอืง 

1/2557 9 13 9 - - - - 3 - - 34 31 -มคอ. 5 

671563 

ธรรมาภิบาลและ

จริยธรรมสาํหรับ

นักรัฐศาสตร์ 

1/2557 19 13 2 - - - - - - - 34 34 -มคอ. 5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ 
ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา เอกสาร
หลักฐาน A B+ B C+ C D+ D F S U ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผาน 

672564 

หลักการเมอืง

เปรียบเทยีบ 

1/2557 9 24 9 - - - - - - - 42 42 มคอ. 5 

672571 

ระเบยีบวิธวีิจัยและ

สถติทิางรัฐศาสตร์ 

1/2557 7 20 6 - - - - 1 - - 34 33 มคอ. 5 

672682 

สมัมนาปัญหา

การเมอืงการ

ปกครองไทย 

1/2557 - - 1 - - - - - - - 1 1 มคอ. 5 

672698 

การศึกษาค้นคว้า

อสิระ 

1/2557 - - - - - - - - 42 - 43 42 มคอ. 5 

673567 

เศรษฐศาสตร์

การเมอืงระหว่าง

ประเทศ 

1/2557 34 33 18 1 - - - - - - 86 86 มคอ. 5 

999061 

การอ่าน

ภาษาองักฤษ

สาํหรับ

บณัฑติศึกษา 

1/2557 - - - - - - - - 3 10 86 76 มคอ. 5 

671523 

รัฐธรรมนูญและ

สถาบนัทาง

การเมอืงของไทย 

2/2557 28 4 - - - - - - - - 33 32 มคอ. 5 

671524 

ประชาสงัคมและ

การเมอืงภาค

ประชาชน 

2/2557 8 17 6 - - - - 2 - - 33 31 มคอ. 5 

672564  

หลักการเมอืง

เปรียบเทยีบ 

2/2557 8 15 8 - - - - 2 - - 33 31 มคอ. 5 

672698 

การศึกษาค้นคว้า

อสิระ 

2/2557 - - - - - - - - 7 - 40 7 มคอ. 5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ 
ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา เอกสาร
หลักฐาน A B+ B C+ C D+ D F S U ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผาน 

673551 

เศรษฐกจิ 

การเมอืง และ

สงัคมในยุค โลกาภิ

วัตน ์

2/2557 25 6 2 - - - - - - - 33 33 มคอ. 5 

999061 

การอ่าน

ภาษาองักฤษ

สาํหรับ

บณัฑติศึกษา 

2/2557 - - - - - - - - 10 - 10 10 มคอ. 5 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
หลักสูตรมีท่ีมาของหลักสูตรไดแก การท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงเนื่องจากเปนแหลง
ทองเท่ียวและการพัฒนาอุตสาหกรรมดังนั้นจึงมีความเหมาะสม
ท่ีจะเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐศาสตร ท่ีเนนไปใน
ดานสถาบันทางการเมืองในระดับระหวางประเทศ 
ระดับประเทศ และระดับทองถ่ิน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคู
คุณธรรมออกมารับใชประเทศ และสังคมในภูมิภาคตะวันออก 
จากแนวคิดดังกลาวนี้ ทางคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได
ดําเนินการตามกระบวนการคือ (1) การสอบถามความคิดเห็น
จากบัณฑิตวามีความตองการในรายวิชาแบบใด โดยท่ีผานมา
คณะมีหลักสูตรเสาร-อาทิตย และยังไมมีหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิตโดยตรง จึงดําเนินการสรางหลักสูตรข้ึน (2) การตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยพิจารณาคุณสมบัติจากผูท่ี
คาดวาจะมาเปนอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู
ความสามารถดานรัฐศาสตรและเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ  
(3) การตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร โดยพิจารณา
คุณสมบัติจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถดาน
รัฐศาสตรและเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ (4) การสอบถามจาก
ผูใชบัณฑิต (5) การเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการคณะ 
(6) การเสนอหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีกระบวนการ

 
 
- เลมหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง 
 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 
 
- รายงานการ
ประชุมภาควิชา
รัฐศาสตร ครั้งท่ี 
4/2558 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 
2558 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ดังตอไปนี้คือ (6.1) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (6.2) 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (6.3) สภาวิชาการ และ (6.4) สภา
มหาวิทยาลัย (7) การสงหลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
ตามท่ีกลาวมานี้ วัตถุประสงคของหลักสูตรจึงไดแก (1) เพ่ือ
ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานการเมืองใน
ระดับสูง (2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูดานวิธีวิจัยทาง
รัฐศาสตร เพ่ือเปนฐานการพัฒนาการเมืองการปกครองของ
ประเทศในทุกระดับตอไป และ (3) เพ่ือใหมหาบัณฑิตสามารถ
ศึกษาไดสอดคลองตามวัตถุประสงคของมหาบัณฑิตแตละทานท่ี
ตองการประกอบอาชีพ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
เม่ือไดมีการจัดการเรียนการสอนแลว ทางหลักสูตรมีการ
ตรวจสอบวาผูเรียนไดประโยชนจริง ผานการสอบประมวล
ความรู ใหเปนไปตามผลการเรียนรู (learning outcomes) 
ของหลักสูตร ในกรณีท่ีไมเปนไปตามผลการเรียนรู 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือและวิธีการแกไขตอไป ตามวาระพิจารณาของ
รายงานการประชุม (ดังเอกสารแนบ)  
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร
สาขาวิชานั้น ๆ 
หลักสูตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใน 2 สวนคือ 
(1) การปรับปรุงประจําป โดยปแรกเปดกลุมวิชาทองถ่ิน แต
พบวาผูเรียนสนใจในกลุมวิชาการเมืองเปรียบเทียบ และตอบ
โจทยอาเซียน จึงเปลี่ยนกลุมวิชาให 
(2) การปรับปรุงหลักสูตรพ.ศ.2559 โดยควบรวมกลุมวิชา       
4 กลุม เหลือ 2 กลุมไดแก กลุมวิชาการเมืองการปกครองและ
กลุมวิชาการเมืองแปรียบเทียบและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสรางรายวิชาเลือกข้ึนมาใหม
ท้ังหมด เพ่ือใหเปนไปตามความกาวหนาและทันสมัยในบริบท
ของประชาคมอาเซียน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ภายใตระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ 
การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ทางหลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตสงหัวขอท่ีตองการทํามายัง
ประธานหลักสูตรและมีการนําหัวขอเหลานั้นเขาท่ีประชุมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาประเด็น 3 เรื่อง 
อันไดแก (1) ความเปนไปไดของหัวขอดังกลาว (2) การกําหนด



- 27 - 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
อาจารยท่ีปรึกษาหลักและท่ีปรึกษารวมของวิทยานิพนธ/งาน
นิพนธ และ (3) การกําหนดตารางการทํางานอยางคราวๆ
เพ่ือใหนิสิตมีกรอบเวลาในการทํางานท่ีชัดเจน จากกระบวนการ
ดังกลาวนี้ ทางหลักสูตรพบวามีอัตราของผูท่ีสําเร็จการศึกษาใน
ระดับสูงมาก ตามตัวเลขท่ีปรากฎในขางตน 
จากท่ีกลาวมานี้ในปการศึกษา 2557 จึงดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) การวางแผนเพ่ือใหนิสิตสงหัวขอท่ีสนใจ เพ่ือให
ประธานหลักสูตรพิจารณาในเบื้องตน และนําเขาสูท่ี
ประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตร  

(2) การลงมือปฏิบัติดวยการใหท่ีประชุมฯรวมกันพิจารณา
หัวขอตางๆโดยคํานึงถึงความเปนไปไดท่ีนิสิตจะทํา
หัวขอดังกลาวจนสําเร็จการศึกษา ท้ังในแงของการ
เขาถึงขอมูลและความนาสนใจของหัวขอ นอกจากนี้ใน
ท่ีประชุมยังไดดําเนินการกําหนดท่ีปรึกษาท่ีมีความ
เหมาะสมกับหัวขอนั้นๆ โดยประธานหลักสูตรได
มอบหมายใหผศ.ดร.ไพทูรย โพธิสวาง เปนผูยกราง  
เพ่ือนํามาสูการพิจารณา 

(3) การตรวจสอบดวยการนําผลการประชุมท่ีปรึกษาหัวขอ
วิทยานิพนธและงานนิพนธไปใหนิสิตรับทราบเพ่ือ
พิจารณาอีกครั้งในกรณีท่ีตองการปรับเปลี่ยนหรือมี
ขอเสนอแนะอืนๆเพ่ิมเติม แตผลปรากฎวาในป
การศึกษา 2557 นิสิตยอมรับและเห็นดวยกับมติของ  
ท่ีประชุม อยางไรก็ดี หากนิสิตมีขอเสนอแนะหรือ
ตองการเปลี่ยนท่ีปรึกษา ทางหลักสูตรก็จะนําไปสูการ
ปรับปรุงตอไป 

(4) กระบวนการของการปรับปรุงจะเกิดข้ึนเม่ือนิสิตมี
ขอเสนอใหเปลี่ยนแปลงหัวขอหรือรองขอเปลี่ยนแปลง
ท่ีปรึกษา ทางหลักสูตรก็จะนําเขาสูกระบวนการของท่ี
ประชุมตอไป 

การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

การพิจารณากําหนดผูสอน 
หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือพิจารณา
คุณสมบัติอาจารย ความถนัดความสามารถ และศักยภาพใน
การสอนรายวิชานั้น โดยพิจารณาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ หรือ
ประสบการณในการสอนวิชาท่ีเก่ียวของกับวิชานั้น ๆ 
ท้ังนี้คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะเปนผูรับผิดชอบรายวิชา
บังคับเปนหลัก สวนวิชาเฉพาะสาขาหรือวิชาเลือกอาจพิจารณา
อาจารยจากหลักสูตรอ่ืนมาเปนผูรับผิดชอบรายวิชาตอไป 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 
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การกําหนดอาจารยผูสอนจะตองไมสอนซํ้ารายวิชามากกวา 1
รายวิชาภายใน 1 ภาคการศึกษา และตองไมเกินกวา 3 รายวิชา
ตลอดหลักสูตร ท้ังนี้ กรณีท่ีสอนครึ่งรายวิชาใหสามารถนับรวม
กับรายวิชาอ่ืนไดภายใตเกณฑขางตน อยางไรก็ตาม มีปญหาวา 
ในบางรายวิชาจําเปนตองเกินกวาเกณฑท่ีกําหนดในขางตน 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะตองพิจารณาเปนรายกรณีไป 
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.
4 
- หลังจากไดกําหนดผูรับผิดชอบรายวิชาแลว คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรไดบังคับใหมีการสงมคอ.3 ในระบบ TQF 
ออนไลนของทางมหาวิทยาลัยกอนการเปดภาคเรียนไมนอยกวา 
1 สัปดาห ในกรณีท่ีไมมีการสงตามกําหนด คณะกรรมการคณะ
จะใชเปนเกณฑในการพิจารณาการจัดรายวิชาในภาคเรียน
ตอไป โดยท่ีผานมามีคณาจารยบางทานไมสามารถสงมคอ.03 
ทางคณะกรรมการหลักสูตรจึงตักเตือนดวยวาจาและปรับลด
ภาระงานสอนของหลักสูตรในภาคเรียนถัดไป 
- สําหรับกระบวนการในการจัดทํามคอ.03 นั้น หลักสูตรไดจัด
ใหผูสอนทุกทานรับทราบถึงมคอ.02 วามีผลการเรียนรูประจํา
รายวิชา (learning outcomes) อยางไรบาง เพ่ือใหนําผลการ
เรียนรูไปบรรจุในวัตถุประสงคของรายวิชา 
- สําหรับมคอ.05 ทางหลักสูตรไดมีออกระเบียบใหผูสอนในแต
ละรายวิชาตองกรอกขอมูล มคอ.05 ระบบ TQF ออนไลนของ
ทางมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วันนับตั้งแตท่ีผลการเรียนใน
รายวิชานั้นสมบูรณในกรณีท่ีไมมีการสงตามกําหนด 
คณะกรรมการคณะจะใชเปนเกณฑในการพิจารณาการจัด
รายวิชาในภาคเรียนตอไป โดยท่ีผานมามีคณาจารยบางทานไม
สามารถสงมคอ.05 ทางคณะกรรมการหลักสูตรจึงตักเตือนดวย
วาจาและปรับลดภาระงานสอนของหลักสูตรในภาคเรียนถัดไป 
-การกําชับใหผูสอนชี้แจงกฎระเบียบในการเรียน การ
ประเมินผล และวิธีการสอน รวมถึงแนวทางในการออกขอสอบ
ดวย 
การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(เปนไปตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีไดอธิบายไวแลวใน
ขางตน) 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
คณะกรรมการหลักสูตรมีการกํากับกระบวนการเรียนของผูสอน
ดวยกลไก 3 ประการคือ (1) การสอบถามความเห็นของผูเรียน
เปนระยะ (2) การสุมตรวจเปนบางครั้งโดยกรรมการประจํา
หลักสูตร และ (3) การพูดคุยกับอาจารยผูสอนถึงสภาพปญหา
และอุปสรรคในการเรียนการสอน ในกรณีท่ีพบวาผูสอนไมไดทํา
การสอน จะตรวจสอบวาไดมีการทําการสอนชดเชยถูกตอง
หรือไม ถาไมถูกตอง อาจารยผูสอนตองคืนเงินใหกับคณะ และ
มีผลตอการพิจารณาการสอนในภาคเรียนถัดไป  
- ในการจัดการเรียนการสอน มีรายวิชาจํานวนหนึ่งท่ีบูรณาการ
เขากับงานวิจัยไดแก (1) เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในยุค
โลกาภิวัตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของดร.จักรี ไชยพินิจ เรื่อง 
“เสรีนิยมใหมกับระบบทรัพยสินทางปญญาโลก” และ (2) วิชา
การเมืองเปรียบเทียบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ไพทูรย โพธิสวางในหลายเรื่อง 
การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
ทางหลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตรายงานความกาวหนาของการทํา
วิทยานิพนธและงานนิพนธอยูเปนระยะ โดยนิสิตจะตอง
รายงานความกาวหนาตอประธานหลักสูตร และอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและงานนิพนธ ในกรณีท่ีมีปญหาหรือเกิด
ความลาชาในการดําเนินการวิจัย ประธานหลักสูตรจะไดกํากับ
ติดตามและสอบถามถึงปญหากับนิสิตเปนรายบุคคล จาก
กระบวนการดังกลาวนี้ ทางหลักสูตรพบวามีอัตราของผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาในระดับสูงมาก ตามตัวเลขท่ีปรากฏในขางตน 

การประเมินผูเรียน การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หลักสูตรมีระบบการประเมินผูสอน การจัดการเรียนการสอน 
โดยใชระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงนิสิตจะตองเขาไปประเมินใน website ท่ีชื่อ 
http://assess.buu.ac.th/new/ ท้ังนี้เพ่ือนําขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดใหผูสอนทุก
รายวิชา ดําเนินการกรอกขอมูลออนไลนในระบบการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรมคอ. 5 ในทุก
รายวิชา เพ่ือนํามาสูการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 
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บัณฑิตศึกษา 
เปนไปตามกระบวนการขอสอบวิทยานิพนธและงานนิพนธของ
ฝายบัณฑิตศึกษา 

 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน 

 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสตูร 

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 

วันท่ี ......... 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ี
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน 
 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจดัการเรียนการสอน 

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

9) อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

√  - รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน 
 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

วันท่ี ......... 
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
√  - รายงานการ

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 12 -  
จํานวนตัวบงชี้ท่ีดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1-5 5 -  

รอยละของตัวบงชี้ท่ี 1-5 100 -  
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 12 -  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100 -  
 
การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให
ผิดปกติ 

มาตรการแกไข เอกสาร
หลักฐาน 

 
- จากท่ีประชุมของหลักสูตรไมมีรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ - 

 

รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ เอกสารหลักฐาน 
 

- จากท่ีประชุมของหลักสูตรไมมีรายวิชาท่ีมีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา - 
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข เอกสารหลักฐาน 
 

- จากท่ีประชุมของหลักสูตรไมมีรายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบตามมคอ.3 - 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง เอกสารหลักฐาน 

มี ไมมี 
671562-54 1/2557 √  เพ่ิมเนื้อหาใหทัน

เหตุการณ 
- มคอ. 5 

671563-54 1/2557 √   - มคอ. 5 
672571-54 1/2557 √   - มคอ. 5 
675524-54 1/2557 √   - มคอ. 5 
671523-54 2/2557 √   - มคอ. 5 
671524-54 2/2557 √   - มคอ. 5 
672564-54 2/2557 √   - มคอ. 5 
673551-54 2/2557 √   - มคอ. 5 
671503-54 ฤดูรอน(ชวงท่ี 2) √   - มคอ. 5 
672682-54 ฤดูรอน(ชวงท่ี 2) √   - มคอ. 5 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

จากการท่ีอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรวมกันพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมแลว 
พบวาอยูในเกณฑดี โดยไมมีอาจารยทานใดท่ีไดรับคะแนนประเมินรายวิชาต่ํากวา 3.51 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไข
ปรับปรุง 

เอกสารหลักฐาน 

คุณธรรมจริยธรรม นิสิตสวนใหญมีความซ่ือสัตย
สุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ปฏิบัติตามระเบียบขององคกร มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
รับฟงความคิดเห็นและเคารพ
สิทธิของผูอ่ืน มีนิสิตสวนนอยท่ี
ยังขาดความรับผิดชอบ 

นิสิตท่ีมีปญหาได
แกไขโดยการอบรม
หรือแนะนํา
เพ่ิมเติมและให
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไข
ปรับปรุง 

เอกสารหลักฐาน 

ความรู นิสิตมีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับทฤษฎีและหลักรัฐศาสตร
ตาง ๆ สามารถนําความรูเก่ียวกับ
ทฤษฎีและหลักรัฐศาสตรตาง ๆ 
ไปใชในชีวิตประจําวันได 

เนนการเรียนการ
สอนใหนิสิตเขาใจ
หลักรัฐศาสตรเพ่ือ
นําไปสูการทํา
ความเขาใจและ
อธิบาย
ปรากฎการณทาง
สังคมได 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

ทักษะทางปญญา นิสิตสามารถสืบคนขอมูลและ
เอกสารเก่ียวกับกฎหมายจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 
สามารถนําความรู ทฤษฎี 
แนวคิด หลักรัฐศาสตร และ
กระบวนการตาง ๆ ทางดาน
กฎหมายไปพัฒนาทักษะการคิด
อยางมีเหตุผลและเปนระบบ 

เนนการสอนใหเกิด
กระบวนการคิด
และนําความรูไป
ปรับใช โดยการ
ฝกฝนดวยการ
อธิบาย
ปรากฎการณทาง
สังคมศาสตรท่ี
เกิดข้ึนจริง 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคล
และความรับผิดชอบ 

นิสิตสวนมากสามารถปรับตัว 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะ
ผูนําและผูรวมงาน มีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกร
และบุคคลท่ัวไป มีความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย มีเพียงสวนนอยท่ียัง
ขาดความรับผิดชอบ 

ใหอาจารยผูสอน
ทุกรายวิชากวดขัน
ในเรื่องความ
รับผิดชอบ 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตสามารถรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล สามารถใช
ภาษาไทยในการสื่อสารไดอยาง
ถูกตอง และใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคน นําเสนอขอมูลและ
ติดตอสื่อสารได แตมีอีกสวนหนึ่ง
ยังสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไมดี
นัก 

จัดใหมีการสอน
เสริมภาษาอังกฤษ
แกนิสิต รวมถึง
แนวทางการสืบคน
ขอมูลจากแหลง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 
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การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  

เนื่องจากไมมีอาจารยใหมในหลักสูตรในรอบการประเมิน พ.ศ.2557 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ี

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 

เอกสารหลักฐาน 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการ “งานไดผล คนเปน

สุข” 
20 42 1. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ

ทํางาน และทักษะการคิดอยาง
สรางสรรค เพ่ือการทํางานอยาง
มีความสุข 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
แกปญหาในการทํางานและการ
จัดการความขัดแยงอยาง
สรางสรรค 

- โครงการจาก
ฝายวิจัย คณะ
รัฐศาสตรและ
นิติศาสตร               
ม.บูรพา 

 
หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปญหาตอ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาในอนาคต 

เอกสารหลักฐาน 

1.การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคอนขางยาก
เนื่องจากมีภาระงานสอน
ทําใหหาเวลาวางท่ีตรงกัน
ไดยาก 
 

1.อาจสงผลกระทบตอการ
แกปญหาในการบริหาร
หลักสูตรในบางประเด็นท่ีไม
สามารถรวมกันหารือได 
 
 

1.ในปการศึกษา 2558 ไดจัด
ใหอาจารยประจําหลักสูตรไม
มีภาระงานสอนตรงกันทุกทา
ในทุกวันพฤหัสบดี 
 

1.การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคอนขางยาก
เนื่องจากมีภาระงาน
สอนทําใหหาเวลาวาง
ท่ีตรงกันไดยาก 

2. ทรัพยากรการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะหองเรียนไม
คอยเพียงพอ 

2. ปญหาทรัพยากรการเรียน
การสอนโดยเฉพาะหองเรียน
ไมคอยเพียงพอจึงจําเปนตอง
จัดนิสิตเปนกลุมใหญยอม
สงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

2.หลักสูตรฯซ่ึงอยูภายใตการ
กํากับดูแลของคณะรัฐศาสตร
และนิติศาสตรจะไดอาคารท่ี
ทําการรวมท้ังหองเรียน และ
หองศาลจําลองใหมโดยจะ
แลวเสร็จสามารถใชงานได
ชวงเดือนมีนาคม 2559 

2. ทรัพยากรการเรียน
การสอนโดยเฉพาะ
หองเรียนไมคอย
เพียงพอ 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/

สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูนั้น 
มหาวิทยาลัยจะเปนหนวยงานหลักในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูท่ีใชรวมกันสําหรับนิสิตทุก
หลักสูตรไดแก ฝายอาคารสถานท่ีสําหรับใชเปน
หองเรียนสวนกลาง สํานักคอมพิวเตอร
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ  สํานักหอสมุดจัดเตรียมหนังสือ
ตําราเอกสารขอมูลระบบสืบคนตาง ๆ เพ่ือใชใน
การเรียนสอนโดยมีการจัดสรรงบประมาณใหแก
ทุกหลักสูตร รวมท้ังยังมีการจัดสรรทรัพยากร
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอการใหบริการของหนวยงาน
ตาง ๆ ท่ีเพียงพอตอความตองการในการใช
บริการของนิสิตทุกหลักสูตร 

อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยไดจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูท่ีใหบริการแกหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต โดยสํานักหอสมุดจะมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซ้ือเอกสาร ตํารา วาสาร
และการสืบคนวารสารทางฐานขอมูล
อินเตอรเน็ต ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ทางดานรัฐศาสตรทางดาน
การเมืองการปกครองมีฐานขอมูลเพ่ือสืบคน ซ่ึง
ทางมหาวิทยาลัยไดมีการวิเคราะหความ
ตองการจากอาจารยประจําหลักสูตรและ
จัดเตรียมไวเปนสัดสวนสําหรับนิสิตในหลักสูตร
ทุกชั้นป ท้ังยังสนับสนุนหองคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย
ดวย 

สําหรับระดับคณะฯ/ภาควิชา และหลักสูตรนั้น 
อาจารยประจําหลักสูตรไดใหความสําคัญในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติม โดย
ประชุมรวมกันเสนอใหภาควิชารัฐศาสตรจัดทํา
งบประมาณเสนอตอคณะฯในการจัดซ้ือเอกสาร 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ตํารา วาสารทางดานรัฐศาสตร การเมืองการ
ปกครองท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
สําหรับนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตรทุก
ปงบประมาณและไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในจํานวนท่ีเหมาะสมตอจํานวนนิสิตทุกป ท้ังนี้
เอกสาร ตํารา วาสารทางดานรัฐศาสตร 
การเมืองการปกครองในสวนนี้จะมีการ
จัดเตรียมไวท่ีหองสมุดของคณะฯ ซ่ึงจะเกิด
ความสะดวกและตรงตอความตองการของนิสิต
ในหลักสูตรมากข้ึน ซ่ึงจํานวนส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน 

นอกมหาวิทยาลัยจะมีการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีใชรวมกันสําหรับนิสิตทุกหลักสูตรแลว 
หลักสูตรยังดําเนินการรวมกับภาควิชาและ
คณะฯ จัดหาเอกสาร ตํารา วาสารทางดาน
รัฐศาสตร การเมืองการปกครอง ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนไวใน
หองสมุดของคณะฯ รวมท้ังมีระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตไรสาย รองรับการเขาใชไดอยาง
ท่ัวถึงดวย 
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หมวดที ่6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผู
ประเมิน 

ความเห็นของผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

เอกสาร
หลักฐาน 

การปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาบางรายวิชาใหมี
ความเหมาะสมและตรง
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ/หลัก
วิชาการมากยิ่งข้ึน 
(ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร) 

เห็นดวยกับความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงในวงวิชาการทํา
ให คําอธิบายรายวิชาบาง
รายการอาจตองปรับดวย 

การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบ 5 ป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559) 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 
 
- ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับหลักสูตร
โดยศ.ดร.ไชยันต 
ไชยพร 

การเปลี่ยนชื่อรายวิชาบาง
รายวิชาใหมีความชัดเจน 
กระชับ และสื่อถึงเนื้อหา
ตามท่ีหลักสูตรตองการมาก
ยิ่งข้ึน 
(ศ.ดร.ไชยวัฒน คํ้าชู) 
 

เห็นดวยกับความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิ เนื่องจากชื่อ
วิชาของบางรายวิชาไม
สะทอนและไมครอบคลุม
เนื้อหาท่ีหลักสูตรไดกําหนด
ไว 

การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบ 5 ป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559) 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 
 
- ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับหลักสูตร
โดย ศ.ดร.
ไชยวัฒน คํ้าชู 

การเปลี่ยนชื่อรายวิชาบาง
รายวิชาใหมีความชัดเจน 
กระชับ และสื่อถึงเนื้อหา
ตามท่ีหลักสูตรตองการมาก
ยิ่งข้ึน 
(ศ.ดร.อนุสรณ  ลิ่มมณี) 
 

เห็นดวยกับความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิ เนื่องจากชื่อ
วิชาของบางรายวิชาไม
สะทอนและไมครอบคลุม
เนื้อหาท่ีหลักสูตรไดกําหนด
ไว 

การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบ 5 ป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี .../255.. 
วันท่ี ......... 
 
- ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับหลักสูตร
โดยศ.ดร.อนุสรณ 
ลิ่มมณี 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ 13 มีนาคม 2558 

การสงเสริมให
อาจารยประจํา
หลักสูตรมี
ผลงานวิชาการ
มากข้ึน 

เดือนสิงหาคม 
2558 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

หลักสูตรสามารถสงเสริมให
อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงาน
วิชาการของอาจารยได โดยในป
การศึกษา 2557 มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 
(1) ผลงานท่ีตีพิมพในฐานขอมูล 
TCI ฐาน 1 จํานวน 3 ชิ้น คิด
เปนคาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.8  
(2) ผลงานนําเสนอฉบับสมบูรณ
ท่ีตัพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ จํานวน 2 ชิ้นคิดเปน
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.4  
(3) ผลงานนําเสนอฉบับสมบูรณ
ท่ีตัพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 2 
ชิ้น คิดเปนคาคะแนนถวง
น้ําหนัก 0.4 
(4) บทความฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
จํานวน 1 ชิ้น คิดเปนคาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 0.1 
- โดยผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร เทากับ 4.1    
คิดเปนรอยละ 82 

ตารางท่ี 1.1-9 

 

การประเมินจากผูมีสวนเก่ียวของ (ผูใชบัณฑิต) 

การสงเสริมให
อาจารย
ประจํา
หลักสูตรมี
ผลงาน
วิชาการมาก
ข้ึน 

เดือนสิงหาคม 
2558 

คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 

หลักสูตรสามารถสงเสริมให
อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงาน
วิชาการของอาจารยได โดยในป
การศึกษา 2557 มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 
(1) ผลงานท่ีตีพิมพในฐานขอมูล 
TCI ฐาน 1 จํานวน 3 ชิ้น คิดเปน

ตารางท่ี 1.1-9 
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คาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.8  
(2) ผลงานนําเสนอฉบับสมบูรณ
ท่ีตัพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ จํานวน 2 ชิ้นคิดเปนคา
คะแนนถวงน้ําหนัก 0.4  
(3) ผลงานนําเสนอฉบับสมบูรณ
ท่ีตัพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 2 
ชิ้น คิดเปนคาคะแนนถวงน้ําหนัก 
0.4 
(4) บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 
1 ชิ้น คิดเปนคาคะแนนถวง
น้ําหนัก 0.1 
- โดยผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร เทากับ 4.1      
คิดเปนรอยละ 82  
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หมวดที ่7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผน
ดําเนินการ 

กําหนดเวลาท่ีแลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

เอกสาร
หลักฐาน 

การปรับปรุง
หลักสูตรตาม
รอบ 5 ป 
(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

เดือนสิงหาคม 
2558 

คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 

หลักสูตรสามารถปรับปรุง
หลักสูตรไดสําเร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร และคณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตร  
ในขณะนี้ กําลังอยูในระหวาง
การนําเสนอหลักสูตรเพ่ือเขาสู
วาระพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําคณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตร เพ่ือเขา
สูกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป  

- เลมหลักสูตร
ปรับปรุง 

การ
เปล่ียนแปลง
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 1 
ตําแหนง 

เดือนกุมภาพันธ 
2558 

คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 

หลักสูตรสามารถเปล่ียนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรได 1 
ตําแหนงจากดร.เทียนชัย เปน
รศ.ชนะ ประณมศรี 

สมอ.08 

การสงเสริมให
อาจารย
ประจํา
หลักสูตรมี
ผลงาน
วิชาการมาก
ข้ึน 

เดือนสิงหาคม 
2558 

คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 

หลักสูตรสามารถสงเสริมให
อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงาน
วิชาการของอาจารยได โดยในป
การศึกษา 2557 มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 
(1) ผลงานท่ีตีพิมพในฐานขอมูล 
TCI ฐาน 1 จํานวน 3 ชิ้น คิดเปน
คาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.8  
(2) ผลงานนําเสนอฉบับสมบูรณ
ท่ีตัพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ จํานวน 2 ชิ้นคิดเปนคา

ตารางท่ี 1.1-9 
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คะแนนถวงน้ําหนัก 0.4  
(3) ผลงานนําเสนอฉบับสมบูรณ
ท่ีตัพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 2 
ชิ้น คิดเปนคาคะแนนถวงน้ําหนัก 
0.4 
(4) บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 
1 ชิ้น คิดเปนคาคะแนนถวง
น้ําหนัก 0.1 
- โดยผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร เทากับ 4.1 คิด
เปนรอยละ 82  

การสงเสริมให
นิสิตใน
หลักสูตรมีการ
ทํา
วิทยานิพนธ 
(แผน ก) มาก
ย่ิงข้ึน 

เดือนธันวาคม 
2557 

คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 

หลักสูตรสามารถสงเสริมใหนิสิต
สามารถทําวิทยานิพนธได ถึง 4 
คน อันประกอบไปดวย 
(1) นางสาวพัชรภรณ  ศิริพงษ 
(2) นางสาวสุรียพร  สลับส ี
(3) นายกิตติชัย ขันทอง 
(4) นายรชต  จุฑาผิว 

- รต.01 
- รต.05 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)      
2.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  
    การเปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   
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แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป การศึกษา 2558 
แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

การปรับปรุงรายวิชาใหม โดยพิจารณาถึง
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ใหตรงตาม
หลักเกณฑการประกันคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เดือนสิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การสงเสริมใหอาจารยผูสอนเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนท่ีเนนการบรรยาย มาเปนการ
เรียนรูอยางกระตือรือรน (active learning) 
และการมีสวนรวมในชั้นเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

เดือนสิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และผูสอนทุก
รายวิชา 

การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 1 
ตําแหนง จากรศ.ชนะ ประณมศรี เปน ดร.
ภัทรพงศ รัตนเสวี  

เดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมี
ผลงานวิชาการมากข้ึน 

เดือนสิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การสงเสริมใหนิสิตในหลักสูตรมีการทํา
วิทยานิพนธ (แผน ก) มากยิ่งข้ึน 

เดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนของงาน
บัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
ไดไปดูงานและเรียนรูระบบการบริหาร
จัดการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา อยางนอย 3 แหง 

เดือนกุมภาพันธ 2559 งานบัณฑิตศึกษา 

 
แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 
 ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 
  ๑. เปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
  ๒. มีประสบการณผลงานวิจัย 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหนึ่ง (ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล) 
ชนะ  ประณมศรี, ไพทูรย โพธิสวาง, และวิเชียร ตันศิริคงคล. (2558). ผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคในสังคมไทย.  

ชลบุร:ี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 
วิเชียร  ตันศิริคงคล และ ไพฑูรย  โพธิสวาง. (2557). ปจจัยท่ีมีผลตอการไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูนําทาง 

การเมืองในสังคมชนบทไทย. ชลบุร:ี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 
วิเชียร  ตันศิริคงคล และ ไพฑูรย  โพธิสวาง. (2556). ปจจัยท่ีมีผลตอการไดรับคะแนนเลือกตั้งของผูนําทาง 

การเมืองในประเทศไทย : กรณีผูใหญบานท่ีศรีสะเกษ. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 14 (พ.ศ. 2556), วันท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2556, คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ, 
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน.ี 
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วิเชียร  ตันศิริคงคล. (2555). การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร พ.ศ. 2554 จังหวัดชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 4(3), 51-85. 

วิเชียร  ตันศิริคงคล. (2554). วิวัฒนาการของ Judicial Review. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 3(3),  
51-85. 

วิเชียร  ตันศิริคงคล. (2554). นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาจีน : วิกฤตหรือโอกาสทางการศกึษา  The Reformation  
of Higher Education Policy in China : Crisis or Opportunity of Education. วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, 3(2), 97-128. 

วิเชียร  ตันศิริคงคล และ รุงนภา  ยรรยงเกษมสุข. (2554). สภาพความเปนพลเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา:  
ศึกษามิติการมีสวนรวมทางการเมือง. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 
12 ในวันท่ี 8 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม. 

Vichien  Tansirikongkhon. (2013). Public Funding to Political Parties: Comparative between  
Thailand and South Korea. in the proceedings of The International Conference Thailand - 
Korea Joint Symposium 2013, Held by Korean Studies Center, 7, 164 - 175 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสอง (ผศ.ดร.ไพฑูรย  โพธิสวาง) 
ชนะ  ประณมศรี, ไพทูรย โพธิสวาง, และวิเชียร ตันศิริคงคล. (2558). ผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคในสังคมไทย.  

ชลบุร:ี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ไพฑูรย  โพธิสวาง และ วิเชียร  ตันศิริคงคล. (2557). ปจจัยท่ีมีผลตอการไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูนําทาง 

การเมืองในสังคมชนบทไทย. ชลบุร:ี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ไพฑูรย  โพธิสวาง. (2556).  ปจจัยท่ีมีผลตอการไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูนําทางการเมืองไทย. ชลบุรี:  

มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ไพฑูรย  โพธิสวาง. (2556). การทําวิจัยทางสังคมศาสตร : หลักการ วิธีปฏิบัติ สถิติ และคอมพิวเตอร. ชลบุรี:  

publishing house. 
ไพฑูรย  โพธิสวาง และ วิเชียร  ตันศิริคงคล. (2556). ปจจัยท่ีมีผลตอการไดรับคะแนนเสียงเลือกต้ังของผูนําทาง 

การเมืองในประเทศไทย : กรณีผูใหญบานท่ีศรีสะเกษ. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร
แหงชาติ ครั้งท่ี 14 (พ.ศ. 2556), วันท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2556, คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ, สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

ไพฑูรย  โพธิสวาง. (2555). ผูนําภาคตะวันออก : ศึกษาเฉพาะกรณีปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน. การประชุม 
วิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 12. (พ.ศ. 2554), 8-9 ธันวาคม 2554, 
คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ, สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ และคณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, 89-101. 

ไพฑูรย  โพธิสวาง. (2554). ขอบขายและลักษณะของความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรโดยสังเขป. วารสาร  
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 3(1), 115-140. 

ไพฑูรย  โพธิสวาง. (2553). แนวทางการสงเสริมบทบาทผูใชแรงงานภาคอุตสาหกรรมในการมีสวนรวมทางการเมือง 
และการเลือกตั้ง. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ  ครั้งท่ี 11 (พ.ศ. 2553), 
วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2553, คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ, สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ และวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หนา 1707-1718. 
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ไพฑูรย  โพธิสวาง. (2553). ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของประธานกลุมออมทรัพยเพ่ือการในการพัฒนา 
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงพาตนเอง (ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออก). การวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2, ชลบุร:ี 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. หนา 209-219. 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสาม (ดร.โชติสา ขาวสนิท) 
โชติสา  ขาวสนิท, เอกวิทย  มณีธร และ กุลญาดา  เน่ืองจํานงค. (2558). มุมมองท่ีมีตอการมีสวนรวมทางการเมืองและ 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเยาวชนท่ีศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรใน
มหาวิทยาลัยซึ่งอยูในกรุงเทพมหานคร. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ "รัฐศาสตรฯ มช. 50 ป ทําดีเพื่อ
สังคม" รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม(Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ "รัฐศาสตรฯ มช.50 ป 
ทําดีเพื่อสังคม" วันท่ี 24 - 25 ธันวาคม 2557 (หนา 275 - 298) ณ สํานักบริการวิชาการ(UNISERV) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

โชติสา  ขาวสนิท, เอกวิทย  มณีธร, ศุภลักษณ  เหลี่ยมวรางกูร และ ปกรณ  มณีปกรณ. (2557). การมีสวนรวมของ 
ประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก. การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2/2557. ขอนแกน: หจก.โรงพิมพคลังนานา
วิทยาลัย. 

โชติสา  ขาวสนิท, เอกวิทย  มณีธร, ศุภลักษณ  เหลี่ยมวรางกูร, สุวิทย มะดะมัน และ ปกรณ  มณีปกรณ. (2557).  
การกออาชญากรรมของแรงงานในกลุมชาติสมาชิกอาเซียน ปญหา สาเหตุ และแนวทางสําหรับการบริหาร
รัฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานอพยพขามชาติ 3 สัญชาติ เมียนมาร ลาว กัมพูชา ในเขตพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. รายงานการประชุม 
วัฒนธรรมลุมน้ําโขง : กินอยู รองรํา ธรรม เพลง การประชุมวิชาการระดับชาติ  มนุษย-สังคมศาสตรราช
ภัฏอุบล ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2557. หนา 455 - 470. 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีส่ี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) 
จักรี ไชยพินิจ. 2558. “ประเทศอารเจนตินากับยุทธศาสตรการพัฒนา”. หนวยท่ี 11. ชุดวิชาลัทธิการเมืองและ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ณปภา จิรมงคลเลิศ, และจักรี ไชยพินิจ. 2558. “การวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการปฏิบัติ 

เพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา”. 
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 7 1(มกราคม-เทษายน): 117-151. 

จักรี  ไชยพินิจ. (2557). ทฤษฎีวาดวยการพัฒนาของวอลท วิทแมน รอสตาว กับบทบาทของประเทศมหาอํานาจ:  
ขอถกเถียงเชิงปรัชญาสังคมศาสตร. วารสารการเมือง   การบริหาร และกฎหมาย, 6(1), 237-273. 

จักรี  ไชยพินิจ. (2556). Book Review: Unholy Trinity: The IMF, World Bank, and WTO By Richard  
Peet. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 5(1), 173-185. 

จักรี  ไชยพินิจ. (2555). Article Review: บททบทวนวรรณกรรมวาดวยระบบทรัพยสินทางปญญากับเขตการคา 
เสรี: จากการผูกขาดตลาดยาในองคการการคาโลกสูกรอบการคาแบบทวิภาคี. วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, 4(1), 385-406. 

จักรี  ไชยพินิจ และ ณปภา  จิรมงคลเลิศ. (2555). การวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือจัดทําคูมือ 
การปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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จักรี  ไชยพินิจ. (2554). การพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการกอตัวของกระเเสประชาธิปไตย: ศึกษาเปรียบเทียบกรณี 
เหตุการณ 14 ตุลาคม 1973 เเละเหตุการณเทียนอันเหมิน 1989. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรเเละรัฐ
ประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 12 (พ.ศ. 2554). 8-9 ธันวาคม 2554, คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ, 
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ และคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, เชียงใหม. 

Chaipinit, C. (2012). A Promotion of Public Health Policy: A Case Study of the Issuance of  
Compulsory Licensing in Thailand. paper presented at Thailand First International 
Conference on Public Management and Public Affairs: Challenges and Prospects in ASEAN 
and Beyond, held at BITEC, on September 30-31, 2012. 

Chaipinit, C. & Somboon, V. (2011). Human Security in Intellectual Property Rights: A Case Study  
of Thailand s Patent Policy. Journal of Politic, Administrations and Law, 3(2), 47-95. 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหา (รศ.ชนะ  ประณมศรี) 
ชนะ  ประณมศรี, ไพทูรย โพธิสวาง, และวิเชียร ตันศิริคงคล. (2558). ผูนําทางการเมืองท่ีพึงประสงคในสังคมไทย.  

ชลบุร:ี คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ชนะ  ประณมศรี. (2552) “ความเปนมาของรัฐธรรมนูญอเมริกันและรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีท่ี 

ยั่งยืนมาจนทุกวันนี้” วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 1(1), 152-175. 

 ๓. เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยมีนักศึกษาอยูในความดูแลปการศึกษา 
 นี้จํานวนท้ังสิ้น.......44........คน 
 

 อาจารยท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ ชื่อนักศึกษา 
1.รอยตํารวจเอก ดร.วิเชียร              
ตันศิริคงคล 

ความพึงพอใจของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

1. น.ส.เจนจิราพร  รอนไพลิน 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการ ดานโครงสรางพ้ืนฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลผักขะ 

2. นายสาธิต  วายลม 

 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการดานการชําระภาษีอากร
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลผักขะ 
อําเภอวัฒนาคร จังหวัดสระแกว 

3. น.ส.ดวงพร  วายลม 

 การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกัน
อาชญากรรมกับเจาหนาท่ีตํารวจในเขต
สถานีตํารวจภูธรเขาสิงโต จังหวัดสระแกว 

4. จ.ส.ต.อามร  อูแกว 

 ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของเจาหนาท่ีตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรเขาสิงโต จังหวัดสระแกว 

5. จ.ส.ต.พีระเดช  แสนวิเศษ 
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 อาจารยท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ ชื่อนักศึกษา 
 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการตํารวจ กรณีศึกษา สถานี
ตํารวจภูธรกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

6. น.ส.วรินรําไพ  พริณกุล 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบานโคกไพร ตําบลทัพ
ราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 

7. นายจงสวัสดิ์  มณีจอม 

 คุณลักษณะนักการเมืองทองถ่ินท่ีพึง
ประสงคของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล
ตําบลคลองหาด จังหวัดสระแกว 

8. น.ส.ไพลิน  นกศิร ิ

 คุณลักษณะนักการเมืองทองถ่ินท่ีพึง
ประสงคของประชาชนในเขตอําเภอ
วัฒนาคร จังหวัดสระแกว 

9. น.ส.เยาวเรศ  รัตนเจรญิ 

 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ บุคลากร สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดสระแกว 

10. น.ส.ปทมา  กัลยาคณุาภรณ 

 ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการลงพ้ืนท่ี
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหาร
สวนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว 

11. นายณัฐพล  คณติบุญ 

 การมีสวนรวมของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองสระแกว ท่ีมีการปฏิบัติงาน
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมของ
เจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมือง
สระแกว 

12. ร.ต.ท.ณัฐวรรธน  แทนบุญ 

2.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  
โพธิสวาง 

การมีสวนรวมของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองสระแกว ท่ีมีการปฏิบัติงาน
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมของ
เจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมือง
สระแกว 

1.ร.ต.ท.ณัฐวรรธน  แทนบุญ 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ อําเภอ
เขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 

2.นายชัยวุฒิ  ชูแสง 

 ความสําเร็จในการบริหารงานกองทุน
หมูบาน บานโปงคอม หมูท่ี5 ตําบลผักขะ 
อําเภอวัฒนาคร จังหวัดสระแกว 

3.น.ส.ฐิตารีย  พิมพรัตน 
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 อาจารยท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ ชื่อนักศึกษา 
 ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถ่ินของ

นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลวัฒนาคร 
อําเภอวัฒนาคร จังหวัดสระแกว 

4.นายวุฒิกร  สุวิทยพันธ 

 ความพึงพอใจของแรงงานกัมพูชาในการ
อพยพเขามาในไทย กรณีศึกษา แรงงาน
กัมพูชาผานชองทางจุดผานแดนถาวร บาน
คลองลึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว 

5.ร.ต.อ.ธนาวัฒน              
เทิมแพงพันธุ 

 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานดาน 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

6.น.ส.ณัฐวดี  สุขชวย 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบล
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

7.น.ส.พนมพร  โครตลือไชย 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีใชบริการ
สวนกาญจนาภิเษก อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว 

8.นายธนภูมิ  เท้ิมแพงพันธุ 

 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการ
ขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมือง
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

9.น.ส.กันตสินี  บุญสม 

 ความสําเร็จของการดําเนินงานกลุมออม
ทรัพยเพ่ือการผลิต ศึกษาเฉพาะกรณี 
อําเภอเมืองสระแกว 

10.นางสมัย  ไชยสิทธิ์ 

 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
เทศบาลตําบลนาดี 

11.น.ส.รัตนาภรณ  บุญมี 

 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการและพนักงาน อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว 

12.นายวรุตม  บริบูรณวิทยา 

 การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนตําบลบานศึก 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

14.ร.ต.ท.ชูชาติ                    
วโรดมอุดมกุล 

 ความคิดเห็นของประชาชนตอภาพลักษณ
ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเขา
สิงโต จังหวัดสระแกว 

15.ส.ต.อ.สุทธิพงษ                
จิตตชอบใจ 

 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 12 

16.ดาบตํารวจวิชัย  ทองปานดี 
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 ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 

17.นายณัฐวุฒิ  เลิศศรีสุวัฒนา 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการไดรับคะแนนเสียง
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนอง
ปรือ 

18.นายกิตติ  ไชยสายัณห  

 ความพึงพอใจตอประสิทธิผลการใหบริการ
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุร ี

19.น.ส.ปยะดา  คันธวงษ 

3.ดร.โชติสา  ขาวสนิท ปจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตอธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข 

1. น.ส.สุจิตรา  บุญม่ัง 

 ระดับความคิดเห็นท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกอง
บังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 

2. ส.ต.อ.หญิง วรรณรัชต             
หาระคุณ 

 ความพรอมของขาราชการตํารวจต สถานี
ตํารวจภูธรเมืองชลบุรีสายปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมตอแนวคิดตํารวจ
ผูรับใชชุมชน 

3. ร.ต.ท.หญิง จิรัชญา              
เข่ือนชะนะ 

 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ 
ขาราชการตํารวจในสังกัดศูนยพิสูจน
หลักฐาน 2 จังหวัด ชลบุร ี

4. ร.ต.ท.หญิง รุจิกาญจ             
รองจิก 

 ระดับความพึงพอใจในดานสวัสดิการของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการ
อํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 

5. ร.ต.ท.หญิง สุนิดา            
ชลวานิช 

4.ดร.จักรี  ไชยพินิจ การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกัน
อาชญากรรมกับเจาหนาท่ีตํารวจในเขต
สถานีตํารวจภูธรเขาสิงโต จังหวัดสระแกว 

1.จ.ส.ต.อามร  อูแกว 

 ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของเจาหนาท่ีตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรเขาสิงโต จังหวัดสระแกว 

2.จ.ส.ต.พีระเดช  แสนวิเศษ 

 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจ กรณีศึกษา สถานี
ตํารวจภูธรกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

3.น.ส.วรินรําไพ  พริณกุล 
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 อาจารยท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ ชื่อนักศึกษา 
 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนา

ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบานโคกไพร ตําบลทัพ
ราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 

4.นายจงสวัสดิ์  มณีจอม 

 คุณลักษณะนักการเมืองทองถ่ินท่ีพึง
ประสงคของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
เทศบาลตําบลคลองหาด จังหวัดสระแกว 

5.น.ส.ไพลิน  นกศิริ 

 คุณลักษณะนักการเมืองทองถ่ินท่ีพึง
ประสงคของประชาชนในเขตอําเภอ
วัฒนาคร จังหวัดสระแกว 

6. น.ส.เยาวเรศ    รัตนเจริญ 

 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ บุคลากร สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดสระแกว 

7.น.ส.ปทมา  กัลยาคุณาภรณ                

 ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการลงพ้ืนท่ี
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหาร
สวนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว 

8.นายณัฐพล  คณิตบุญ 

5. รศ.ชนะ ประณมศรี -ไมมี- -ไมมี- 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี ๑ : รอยตํารวจเอก ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี ๒ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  โพธิสวาง 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี ๓ : ดร.โชติสา  ขาวสนิท 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี ๔ : ดร.จักรี  ไชยพินิจ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี ๕ : รศ.ชนะ  ประณมศรี 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหนาภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 


