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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา 2557  วันที่รายงาน 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

รหัสหลักสูตร .... 25480191100127.... 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

มคอ 2 คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ความสัมพันธ ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หมายเหตุ 
1.รองศาสตราจารย์ ธงชัย 
วงศ์ชัยสุวรรณ 

Ph.D. รอง
ศาสตรา
จารย์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

1.รองศาสตราจารย์ สุธี 
ประศาสน์เศรษฐ 

มาทดแทนรอง
ศาสตราจารย์ธงชัย 
วงศ์ชัยสุวรรณ โดยมี
การด าเนินการแก้ไข
ปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร สมอ.
08 เมื่อ……………. 

2. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์
สานต์ 

Ph.D อาจารย์ สัมพันธ์
กับ
หลักสูตร 

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว   

 

3. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ปร.ด. อาจารย์ ตรงกับ
หลักสูตร 

3.ดร.รุ้งนภา  
ยรรยงเกษมสุข 

 

4. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ ปร.ด. อาจารย์ สัมพันธ์
กับ
หลักสูตร 

4.ดร.ปรีชา  
เปี่ยมพงศ์สานต์ 

 

5. ดร. รุ้งนภา ยรรยง
เกษมสุข 

ร.ด. อาจารย์ ตรงกับ
หลักสูตร 

5.ดร.สกฤติ  
อิสริยานนท์ 

 

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1. รศ.ดร.สุธี ประศาสนืเศรษฐ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา) 
2. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว 
3. ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 
4. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ 
5. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์   
6. ผศ.ดร. ไพฑูรย์  โพธิสว่าง 
7. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์  มณีธร 
8. ผศ.ดร. สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ 
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9. รตอ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล 
10. ดร.โชติสา ขาวสนิท 
11. ดร.จักรี ไชยพินิจ 

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1.  รศ.ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ 
2.  รศ.ดร. สุธี ประศาสนเศรษฐ (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558) 
3.  รศ.ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 
4.  รศ.ดร. สมชาย รัตนโกมุท 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน …มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน…………………………. 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน 
ทางหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตาม
จ านวน 5 คน อยู่ตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษา
โดยไม่ขาดช่วง ทั้งนี้อาจารย์ทุกท่านเปน็อาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตร มีต าแหน่งทางวิชาการ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.สุธี 
ประศาสน์เศรษฐ และ ผศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว 
นอกจากนี้อาจารยป์ระจ าหลัก ยังเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกในสาขาเดียวกันอีกหนึ่ง
หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 

มคอ.2และสมอ.
08 …. 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ผ่าน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับหลักสูตร มีผลงานทาง
วิชาการ มีงานวจิัย มีบทความวชิาการ มีการน าเสนอ
ผลงาน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน จงึมี
คุณสมบัติเปน็อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน     

มคอ.2และสมอ.
08 …. 

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผ่าน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทกุคนมีคุณวุฒิปริญญา
เอกในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กนักับ
หลักสูตร โดยอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีวุฒิตรงคือ  
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ผศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเดียว มีวฒุิ ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
และดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข มีวุฒิ ร.ด. และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวฒุสิัมพันธ์กันคือ รศ.ดร.
สุธี ประศาสน์เศรษฐ มีวฒุิ Ph.D. in Economic  ดร.
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ มีวฒุิ Dr.rer.pol. (Doktors 
Der Wistschafts-Und Sozialwissenschaften)  และ 
ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ มีวฒุิ ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)   

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่าน 
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒปิริญญาเอก
ในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กันกบั
หลักสูตร มีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ผ่าน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยท์ี่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒปิริญญาเอก
ในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กันกบั
หลักสูตร และการท าวจิัยที่ไม่ใชส่่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) 

ไม่ประเมินในตัวบ่งชี้นี้เนื่องจาก 
นิสิตที่ท าวิทยานพินธ์ ทางหลักสูตรไม่ได้มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
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คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

ผ่าน 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ประจ า ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่ตรงกันกับหลักสูตร และ
มีการท าวิจัยทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

 

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในรอบปีการประเมิน 2557 มีนสิิตที่ท าแผน ก. และมี
การตีพิมพ์ผลงานที่เป็นส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ที่เปน็
ตามเกณฑ์ คือ ……….การน าเสนอส่วนหนึ่งใดของ
วิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดย
มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ(peer review) 
และมีการเอกสารเผยแพร่การน าเสนอผลงาน 
(proceedings) ……….. 

ประกาศนีบัตร
การน าเสนอ
ผลงานและ
เอกสารการ
เผยแพร่
(proceedings) 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผ่าน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยอาจารย์
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ประจ าหลักสูตรทุกทา่นมีภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา เปน็ไปตามสัดสว่น 1:15 ส าหรับการ
ค้นคว้าอิสระ และ 1:5 ส าหรับวทิยานิพนธ์ 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ผ่าน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระทุก
คนมีผลงานวจิัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เร่ือง ใน
รอบ 5 ปี  

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ ได้ท าการเปิดการ
เรียนการสอนคร้ังแรกในปีพ.ศ. 2546 และมีการ
ปรับปรุงตามรอบการปรับปรุงมาโดยตลอด โดยรอบ
การปรับปรุงก่อนหนา้นี้ คือ พ.ศ. 2554 และปัจจุบนั
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 

 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน 

ผ่าน 
ในการด าเนินงานการตัวบง่ชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณ
วุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดงันี้ 
1.อาจารยป์ระจ าหลักสตูรทุกทา่นมีส่วนร่วมในการ
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงาน
หลักสูตร เกินกว่าร้อยละ 80  
2.หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับการศึกษาแห่งชาติ 
3.ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบมคอ.3 และมคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาค ครบทุกรายวชิา โดยทางหลักสูตรได้แจ้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาและมี
การติดตามการด าเนินการให้เปน็ไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
4.มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษา ครบทุก
รายวิชา ในเบื้องต้นได้มีการแจ้งในที่ประชุม และแจ้ง
อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวชิา
ทุกท่าน ทัง้นีผ้ศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการแจ้งเตือนอาจารย์ผู้สอนหรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบให้ด าเนนิการ  
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลกัสูตรมีการจัดท า
รายงานผลการด าเนนิงานตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
10 วัน และมีการจัดประชุม เพือ่พัฒนาและปรบัปรุง
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การเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมนิการด าเนินงานใน มคอ. 
7  ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้ใช้การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร เปน็กลไกในการติดตามการ
ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
รวมทั้งปัญหาและการจัดการปญัหาต่างๆ ทัง้นี้เพื่อให้
มีการร่วมแลกเปลี่ยนแบง่ปนัข้อมูล เพื่อน าไปสู่การ
จัดท า มคอ. 7 ได้   

 
หมวดที ่2 อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้               
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
.....ทางหลักสูตรมีการประชุมและด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมาโดยตลอด ฉะนั้น ในที่ประชุมจะไม่ได้มี
เพียงวาระที่เก่ียวกับนิสิตเท่านั้น แต่จะมีวาระเกี่ยวกับอาจารย์ ไม่ว่า
จะเป็นความก้าวหน้าในต าแหน่ง การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
การกระตุ้นอาจารย์ให้เพ่ิมพูนศักยภาพของตนเอง โดยประธาน
หลักสูตร คือ รศ.ดร. ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ มักจะใช้การประชุม
หลักสูตรเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันประสบการณ์การท างาน การวิจัย 
การเขียนบทความ รวมทั้งการขอทุนวิจัยจากภายนอก  
อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2558 รศ.ดร. ธงชัย วงศ์ชัยสวุรรณ 
ซึ่งเป็นประธานหลักสูตรมาตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี 2554 
ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นประธานหลักสูตร เนื่องจากมีปัญหา
ด้านสุขภาพ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการและการท า
หน้าที่ของหลักสูตร จึงได้มีการแจ้งในที่ประชุม เพื่อให้คณาจารย์ใน
หลักสูตรร่วมกันด าเนินการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมา
ทดแทน เมื่อได้มีการแจ้งแล้วคณาจารย์ทางหลักสูตรจึงได้ด าเนินการ
ประชุมปรึกษาหารือ และสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาทดแทน 
ทั้งนี้เนื่องจากเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยบูรพาส าหรับการเปิด
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนอกจาก
จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว อย่าง
น้อยจะต้องมีอาจารย์ 1 ท่านที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาเดียวกันด้วย การสรรหาอาจารย์
เพ่ือมาทดแทน จึงจ าเป็นต้องสรรหาผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ รอง

 
-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
 
-ประกาศรับ
สมัคร 
 
-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
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ศาสตราจารย์ เป็นอย่างน้อย แต่ทั้งนี้ ทางหลักสูตรเองก็มีการ
ก าหนดแนวทางในการกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 
ทางหลักสูตรได้สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาทดแทน คือ รศ.
ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเดือน
พฤษภาคม 2558 จากนั้นทีป่ระชุมได้มอบหมายให้ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่น
บางเตียว ประสานงานกับรศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ์ และบุคลากร
งานบัณฑิตศึกษา เพื่อด าเนินการจัดท า สมอ. 08 จากนั้นได้แจ้งให้
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ทราบ เพ่ือน าเสนอต่อไปยังที่ประชุม
ภาควิชารัฐศาสตร์และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือ
พิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก รศ.ดร. ธงชัย วงศ์ชัย
สุวรรณ เป็น รศ.ดร. สธุี ประศาสนเศรษฐ ตามล าดับ 
 .....ทั้งนี้รศ.ดร. สธุี ประศาสนเศรษฐ เป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตร 
มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มานับตั้งแต่มีการเปิด
หลักสูตรมาตั้งแต่ปี 2546 รวมทั้งมีผลงานในสาขาเศรษฐศาสตร์
การเมืองมาโดยตลอด ทางหลักสูตรจึงได้เชิญมาเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและประธานหลักสูตร และได้มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และประธานหลักสูตร  
 
........ส าหรับกระบวนการรับ เนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย ที่ในหลักสูตรจะต้อง
ประกอบได้ด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ของประกาศกระทรวงศึกษา อีกทั้งหนึ่งในกรรมการประจ า
หลักสูตรจะต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ทางหลักสูตรจึงใช้กระบวนการสรรหา โดย รศ. ดร.สุธี ประศาสน์
เศรษฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเฉพาะมีงานวิจัยอยู่มาก มี
ประสบการณ์ในการน าเสนอบทความวิชาการต่างประเทศ และมี
ประสบการณ์ในการเป็น visiting professor ในต่างประเทศ ซึ่งจะ
เป็นโอกาสอันดีในการแบ่งปันประสบการณ์กับคณาจารย์รุ่นๆ ใหม่
ของหลักสูตร และจะเป็นประโยชน์ต่างหลักสูตรในแง่ของเครือข่าย
ทางวิชาการ 
 
ทั้งนี้เนื่องจาก รศ.ดร. สุธี มีอายุมากกว่า 60 ปี ทางหลักสูตรจึงได้
ด าเนินการขอจ้างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่มีอายุมากกว่า 60 
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ปี โดยได้ด าเนินการควบคู่ไปการจัดท า สมอ. 08 ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ 
ได้เสนอรายชื่อไปยังภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชาฯ น าเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว งานบุคคลและงานแผนจะ
ประสานไปยังผู้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือให้มาท าสัญญาและ
รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน โดย รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐได้มาท า
สัญญาและเริ่มท างานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558  
 
........ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางหลักสูตรได้
มอบหมายให้ ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ประสานงานกับงาน
บัณฑิต เพ่ือด าเนินการจัดท า สมอ.08 จากนั้นเสนอเข้า
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรอง ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ และ
มหาวิทยาลัยต่อไป  ทั้งนี้ในการด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร งานบัณฑิตจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าค าสั่ง
ตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อด าเนินการต่างๆ รวมทั้งการ
ประชุมฯ ดั้งนั้น เมื่อรศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ ได้ท าสัญญา
เรียบร้อยแล้ว จึงทางหลักสูตรได้จัดประชุมเพ่ือให้การด าเนินการ
ต่างๆ ของหลักสูตรเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง 
 
- การบริหารอาจารย์  
.....ทางหลักสูตรให้ความส าคัญกับความรู้ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษางานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ จึงพยายาม
กระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร สร้างผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น
บทความวิชาการ งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ และสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป โดยในรอบปี
ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้เป็นวิทยากรให้กับคณะฯ 
บรรยายเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือเป็นการให้ความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และปัญหาที่ประสบจากการท าวิจัยเชิงปริมาณ ที่
คณาจารย์บางท่านยังมีความเชี่ยวชาญน้อย ทั้งนี้ อาจารย์ใน
หลักสูตรก็ได้เข้าร่วมการอบรมด้วย เนื่องจากได้มีการพูดคุยกันในที่
ประชุม ถึงแนวทางของเศรษฐศาสตร์การเมืองในสหรัฐอเมริกาว่า 
ให้ความส าคัญกับงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยของอาจารย์
ในหลักสูตรนัก นอกจากนี้ รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ยังเป็นกอง
บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา โดยจะคอยให้ค า
ชี้แนะในการด าเนินการ และการเป็นกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวารสารฉบับอื่นๆ  
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ส าหรับดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ได้เข้าร่วมการประชุมในทุกครั้ง 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้ง ทั้งการประชุม รวมถึงการ
สัมภาษณ์นิสิตเข้าใหม่ ในด้านวิชาการ ดร.ปรีชา ก็ยังคงมีผลงานทาง
วิชาการออกมา เช่น บทความเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมือง 
นิเวศวิทยาการเมือง และนิเวศสังคม ตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์
การเมือง บูรพา นอกจากนี้ ยังมีการเขียน Book Review ที่แม้ไม่ใช่
บทความวิชาการ แต่ได้มีการพูดคุยกันในท่ีประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรว่า แม้บทความลักษณะนี้จะไม่ใช่บทความวิชาการ แต่ก็
สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ที่สนใจได้ จึงมีการจัดวงเสวนาเล็ก
ในกลุ่มนิสิตปริญญาเอกเก่ียวกับหนังสือชื่อ สู่สังคมไทยเสมอหน้า 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้มีประเด็นในการพิจารณา
สังคมไทย ขณะเดียวกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
อาจารย์กับนิสิตด้วย  
 
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ได้มีงานวิชาการออกมาสม่ าเสมอ
เช่นเดียวกันทั้งบทความและงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีการบริการ
วิชาการสู่สังคมอยู่เสมอ ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรได้
พยายามให้ความส าคัญกับการบริการวิชาการสู่สังคม ไม่เพียงแต่ใน
รูปของการวิจัยที่ควบคู่ไปกับการให้บริการวิชาการ แต่ยังรวมถึงการ
แสดงความคิดเห็นบนฐานของวิชาการผ่านสื่อต่างๆ เช่น หน้า
หนังสือพิมพ์ หรือรายการโทรทัศน์ด้วย และการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ได้มีวาระเกี่ยวกับ
งานวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร และพิจารณาในประเด็นนี้อีก
ครั้งว่า สถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่กลางปี 
2557 ท าให้การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่างๆ ต้องถูกจ ากัด
ลง แต่ก็เป็นภาระกิจทางวิชาการที่จะต้องเสนอความคิดเห็นนี้ด้วย 
จึงยังคงสนับสนุนให้  ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ให้บริการวิชาการ
ในรูปแบบนี้ต่อไป โดยอาจมีการ share ใน facebook ได้ เพื่อให้
นิสิตซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่มีการเล่น facebook ได้เรียนรู้และติดตาม
ปรากฏการณ์ทางการเมืองไปอีกทางหนึ่งด้วย 
ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ มีผลงานวิชาการออกมาอย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะงานวิจัยที่เป็นการศึกษาชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ศึกษา ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรได้มีการพูดคุยกันว่า งานวิจัยชุมชน 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าผลการวิจัยลงไปแบ่งปันให้กับชุมชนหรือ
อย่างน้อยที่สุดผู้น าชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ เนื่องจากผลของ
งานวิจัยที่ศึกษาได้อยู่บนฐานของความรู้ทางวิชาการ และจะเป็นการ
ดีมากขึ้น หากมีการน าเอานิสิตในรายวิชาที่เก่ียวข้อง หรือนิสิตที่
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สนใจร่วมลงไปท าการศึกษาและวิจัยชุมชนร่วมด้วย ทั้งนี้จะเป็นการ
พัฒนานิสิต และท าให้เห็นได้ชัดเจนว่า ความรู้ที่เรียนนั้นกับความ
เป็นจริงเป็นอย่างไร  นอกจากนี้ การบริการวิชาการในด้านอ่ืน เช่น
การประกันคุณภาพการศึกษา ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ ก็ให้ความ
สนใจและมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินคณะอื่นๆ และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งได้มีการน าเอาประสบการณ์การด าเนินการ
ของที่อ่ืนๆ มาแลกเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนแนวทางบางประการใน
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของหลักสูตรด้วย 
 
ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข มีผลงานวิชาการท้ังบทความวิชาการและ
งานวิจัยออกมาสม่ าเสมอ ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรได้
พยายามกระตุ้นให้อาจารย์ทุกท่านผลิตงานวิชาการตามความถนัด 
ซึ่งในส่วนนี้ดร.รุ้งนภา ได้ผลิตงานวิชาการท่ีพยายามอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมืองและทางสังคมร่วมกับทฤษฎี ส่วนหนึ่งเพ่ือ
เป็นการน าเสนอทฤษฎี ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้อ่าน
งานที่มีค าอธิบายทางทฤษฎีรองรับ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้พิจารณา 
และเห็นว่า จะเป็นการดีอย่างยิ่งหากมีการระบุบทความลงใน
ประมวลการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ในทางหนึ่ง และเป็น
การให้นิสิตได้อ่านไปอีกทางหนึ่งด้วย  
 
เหล่านี้เป็นการด าเนินงานของหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการผ่าน
การประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ที่จะเป็นพ้ืนที่ในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ทั้งกฎ ประกาศ ระเบียบ หรือเกณฑ์ใหม่ เพ่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันก็เน้นการให้
ความส าคัญกับคณาจารย์  เพ่ือให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ขณะเดียวกัน
ก็สอดคล้องกับความถนัดของอาจารย์แต่ละท่าน  ทั้งนี้ทั้งนั้นในแต่
ละปี ทางหลักสูตรได้มีการจัดประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
การเมือง ซึ่งจะเป็นเวทีส าหรับคณาจารย์ในหลักสูตรในการน าเสนอ
ผลงานตามความถนัดของตนเอง ซึ่งจะเป็นการให้อาจารย์ได้แสดง
ศักยภาพ และเป็นการยกย่องอาจารย์ต่อสาธารณชนในอีกทางหนึ่ง
ด้วย เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมที่เปิดให้บุคคลภายนอก
และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมและส าหรับการ
จัดการประชุมวิชาการในปีนี้ ที่จะมีการจัดในวันที่ 12 กันยายน 
2558  ได้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้น ถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
และน าเอาข้อเสนอแนะจากนิสิตทั้งปริญญาตรีจนกระทั่งถึงปริญญา
เอก มาพิจารณาเพ่ือปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมรูปแบบ 
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- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
......หลักสูตรค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความสนใจ
เฉพาะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ในส่วนของการจัด
รายวิชาสอน ทางหลักสูตรได้จัดรายวิชาที่อาจารย์ท่านนั้นมี
ผลงานวิจัยรองรับ มีความเชี่ยวชาญ หรือมีความสนใจ ทั้งนี้เพ่ือการ
สอนกับการวิจัยได้เก้ือกูลซึ่งกันและกัน และเป็นการท าให้อาจารย์
ผู้สอนมีความมั่นใจมากยิ่งข้ึน จากการที่มีงานวิจัยซึ่งได้สร้างองค์
ความรู้ไว้เป็นฐาน ขณะเดียวกันในแต่ละปีการศึกษาได้มีการพูดคุย
กันถึงการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยเฉพาะส่วนที่นิสิตมีการ
เขียนเพ่ิมเติมมา เพราะการอ่านในส่วนนี้ ผู้สอนจะทราบถึงข้อดีจาก
การสอนของตนเอง รวมถึงข้อที่ต้องมีการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม 
การประเมินการสอนของนิสิตระดับปริญญาโท ยังไม่ครบถ้วนทุกคน 
(เม่ือเปรียบเทียบกับระดับปริญญาตรี) ในที่ประชุม จึงได้แจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นิสิตท าแบบประเมินด้วย 
 
ในด้านการเรียนการสอน รศ.ดร. สุธี ประศาสน์เศรษฐ เมื่อได้เข้ามา
เป็นประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้กล่าวถึง
เทคนิคการสอนที่สามารถใช้ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะส าหรับนิสิตที่
เป้นเด็กรุ่นใหม่ ว่าผู้สอนต้องมีตัวอย่างในการอธิบาย โดยตัวอย่าง
นั้นต้องเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และหากจะให้ดี หากตัวอย่างนั้น
มาจากการวิจัยที่ได้ไปศึกษา จะท าให้นิสิตเข้าใจได้มากข้ึน เพราะ
เปรียบเสมือนเป็นตัวอย่างที่มีชีวิต ที่นิสิตที่เป็นผู้ฟังไม่เพียงแต่จะ
เข้าใจ แต่สามารถสัมผัสได้ถึงนัยของตัวอย่างที่ยกมาด้วย ฉะนั้น การ
สอนและการวิจัยจ าเป็นต้องเดินไปควบคู่กัน 
 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้จัดให้อาจารย์แต่ละท่านดูแลนิสิตและเป็น
ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระและหรือวิทยานิพนธ์ที่มีหัวข้อสอดคล้อง
กับความสนใจหรือความเชี่ยวชาญ ทั้งนีเ้พ่ือให้นิสิตได้ประโยชน์
สูงสุด ขณะเดียวกันก็จะเป็นการให้อาจารย์ได้ค่อยๆ พัฒนาความ
เชี่ยวชาญไปพร้อมๆ กับการท างานวิจัยและการสอน และหรือการ
ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
รศ.ดร. ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อม
เสนอแนะให้อาจารย์เร่งพัฒนาศักยภาพ โดยเสนอแนะว่า ความรู้
ความเชี่ยวชาญไม่ได้เกิดจากการสอนแต่เพียงอย่างเดียว เพราะการ
สอนอย่างเดียวไม่ท าให้เกิดความรู้ หรือการตกผลึกของความรู้มาก
ขึ้น แต่เกิดจากการท างานวิจัย การอ่านคนที่ทันสมัย ทั้งภาษาไทย
และต่างประเทศ และน าเอาผลการศึกษาวิจัยไปสอนและ
แลกเปลี่ยนกับนิสิตในระดับต่างๆ ทั้งปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก 
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ความรู้ที่เกิดขึ้นจะค่อยๆ ถูกพิสูจน์จากการแลกเปลี่ยนถกเถียง หรือ
เกิดจากการตั้งข้อสงสัย ถึงท าให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
มากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นการน าเอาประสบการณ์มาบอก
คณาจารย์และเป็นการเสนอแนะให้คณาจารย์ในหลักสูตร มีแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองมากข้ึน  หรือให้อาจารย์ได้น าเอา
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือบทความวิชาการไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
สอนรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
อาจารย์และนิสิต 
 
ในด้านการวิจัย รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้ยกประสบการณ์วิจัย
ที่เคยท ามา และเล่า และแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร พร้อมทั้งได้กระตุ้นให้คณาจารย์ต้อง
ท าวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น ซึ่งในเบื้องต้นคณาจารย์แต่ละท่าน
ได้รับปากว่า จะผลิตงานวิจัยปีละ 1 ชิ้น 
 
นอกจากนี้ทางหลักสูตร ได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์และนิสิตทั้งใน
หลักสูตร และนอกหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ทัศนคติ ต่อประเด็นร่วมสมัย เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการน าเสนอบทความ
และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง รวมทั้งทาง
หลักสูตรมีการจัดพิมพ์วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา เพ่ือ
เป็นพื้นที่ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นการกระตุ้นอาจารย์
ในหลักสูตรให้ผลิตผลงานเพื่อตีพิมพ์ ซึ่งทั้งการจัดโครงการเสวนา
ทางวิชาการทุกปี และการจัดท าวานสารฯ ถือเป็นการสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการให้กับคณาจารย์ เนื่องจากอาจารย์ใน
หลักสูตรทุกท่านจะเป็นกรรมการจัดงานเสวนาทางวิชาการ และ
บรรณาธิการและหรือกองบรรณาธิการ 
 
ในระดับภาควิชา หัวหน้าภาควิชาได้กล่าวกระตุ้นเตือนอาจารย์ใน
ภาควิชาในการประชุมเสมอๆ ให้เร่งท างานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ 
เพ่ือเร่งของผลงานทางวิชาการ ขณะเดียวกันก็เร่งให้อาจารย์ใน
ภาควิชาท าเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่ยวชาญในอีกทางหนึ่งด้วย 
 
ในระดับคณะ ได้มีการจัดสรรเงินรายร้อยละ 10 เพ่ือเป็นเงินทุนวิจัย 
และเงินทุนในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยงานวิจัยของคณะ ได้
ส่งข่าวสารการให้ทุนวิจัย และการให้ทุนผลิตผลงานทางวิชาการ
ให้กับคณาจารย์ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ เพ่ือให้รับทราบ
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ระยะเวลาในการขอทุนในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์
เร่งผลิตผลงานที่ขอทุนมาแล้ว ให้แล้วเสร็จ ขณะเดียวกันก็เร่ง
ผลิตผลงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

คุณภาพอาจารย์ -ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
กรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
-ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
ในหลักสูตรมีอาจารย์ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการสองท่าน คือ รศ. ดร. 
สุธี ประศาสน์เศรษฐ และผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ทั้งนี้ ดร.รุ้ง
นภา ยรรยงเกษมสุข ได้ยื่นขอต าแหน่งไปเมื่อกุมภาพันธ์ 2556 แต่
ผลการพิจารณายังไม่กลับมา อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านผลิตผลงานทางวิชาการต่อไป ไม่ว่าจะ
ได้ต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือไม่ก็ตาม 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
 
ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์

แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  
……ทางหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ใน
ระดับสูง นับตั้งแต่มีการใช้หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง ปี
การศึกษา 2554 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งห้าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่
ในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม 2558 รศ.ดร. 
ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้แจ้งขอลาออกจากหลักสูตร เนื่องจากปัญหา
ด้านสุขภาพ แต่จะอยู่ท าหน้าที่จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม 2558 
เพ่ือให้ทางหลักสูตรได้มีเวลาในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
และสามารถท างานร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรได้ ดังนี้แล้วทาง
หลักสูตรจึงได้น าประเด็นนี้เข้าหารือในที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือ
พิจารณาและสรรหากรรมการประจ าหลักสูตรต่อไป เพ่ือให้การ
บริหารงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ในเดือนพฤษภาคม ทางหลักสูตรได้จัดประชุมอีกครั้ง โดยมีสาระ
แจ้งเพ่ือทราบการสรรหาอาจารย์เพื่อมาทดแทน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ในทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองมาอย่างมากมาย  ทั้งนี้รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัย
สุวรรณ แจ้งในที่ประชุมว่า จะท าการส่งต่อภาระงานให้กับรศ.ดร.สุธี 
ประศาสน์เศรษฐ ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ให้คณาจารย์ในหลักสูตร
ร่วมกันอธิบายและให้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับกฎเกณฎฺ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์   
 
- ความพึงพอใจของอาจารย์  
…….ในการด าเนินงานของหลักสูตร ทางหลักสูตรมีกระบวนการใน

 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
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การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร อยู่สองกระบวนการ กระบวนการแรก คือ  
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ที่จะมีการพูดคุยถึงปัญหา 
ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของนิสิตแรกเข้าของหลักสูตร  
การปรับตัวของนิสิตเมื่อเข้ามาศึกษา การปรับตัวกับการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ การเรียนรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อการสอน รวมถึงปัญหาความขัดแย้งของนิสิตด้วยกันเอง ซึ่งเมื่อมี
การแก้ไขปัญหาแล้ว อาจารย์ผู้ได้รับมอบหมายการแก้ไขปัญหาจะ
มาแจ้งในที่ประชุม ถึงผลการด าเนินการ อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ 
ไม่ได้แก้แล้วส าเร็จในครั้งนั้นๆ เลยทุกครั้ง เช่น ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนิสิต ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา ปัญหาจึงทุเลา
ลง ซึ่งทางหลักสูตรได้ใช้ที่ประชุมเป็นกลไกในการแจ้ง แลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสวงหาแนวทางแก้ไข และติดตามปัญหา ซึ่งการร่วมกัน
แก้ปัญหาต่างๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความพึงพอใจใน
การด าเนินการ 
 
ส าหรับกระบวนการที่สอง คือ การท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการปริหารจัดการของหลักสูตร โดย
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตอบแบบสอบถาม จากนั้นน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่าเฉลี่ยนอยู่ในเกณฑ์ดี 
(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.32  S.D. = .61 จากคะแนนเต็ม 5) 
คะแนนที่อยู่ในระดับดี คาดว่าสะท้อนจากแนวทางการด าเนินงาน
ของหลักสูตรที่มีการพูดคุยและการติดตามผลการด าเนินงานและ
การติดตามการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ อีกทั้งยังให้ความส าคัญ 
กับอาจารย์ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ การแสดงความ
คิดเห็น ผ่านที่ประชุมที่เป็นทางการและผ่านการพูดคุยกันอย่าง 
ไม่เป็นทางการ ที่เกิดข้ึนเสมอ 
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หมวดที ่3 นักศกึษาและบัณฑิต 
 

ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2553 2554 2555 2556 2557 

2554  45 23 1 1 
2555   48 41 23 
2556    25 0 
2557     21 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา ในแง่ของการรับเข้า พบว่า จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งในคณะและ
สถาบันการศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึนแม้จะเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนมากขึ้น แต่ก็ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน ส่งผลให้จ านวน
นิสิตลดลง เมื่อพิจารณาจ านวนนิสิตเข้าใหม่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา พบว่า ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนนี้ทาง
หลักสูตรจะวางแผนการด าเนินการการับนิสิตของหลักสูตรต่อไป……… 
….....ในส่วนของจ านวนนิสิตหลังเข้ามาศึกษา พบว่า การท างานในอาชีพเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพส่งผลต่อการ
ท างานค้นคว้าอิสระ เนื่องจากงานนิพนธ์ต้องใช้การค้นคว้าและการมีสมาธิในงานอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น ส าหรับนิสิต 
ที่สอบประมวลความรู้แล้ว บางคนก็ไม่มีความก้าวกน้าในการพัฒนาเค้าโครงงานค้นคว้าอิสระ บางค้นก็ไม่สามารถ
ติดต่อได้ ทังนี้ทางหลักสูตรทั้งคณาจารย์ในหลักสูตร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ได้พยายามติดต่อกับนิสิตในช่องทาง
ต่างๆ แล้ว แต่ก็สามารถติดต่อได้เพียงบางคนเท่านั้น ซึ่งปัญหานี้พบสบมากในนิสิตที่เข้ามาศึกษารุ่นปี 2555 ซึ่งทาง
หลักสูตรได้ประชุมกันถึงปัญหาที่เกิดและพยายามป้องกันปัญหานี้มิให้เกิดกับรุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2556 ซ่ึงวิธีการที่
ใช้ ถือว่าประสบความส าเร็จ............. 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

การรับนักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การรับนักศึกษา  
…….ในการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 
2557 ทางหลักสูตรได้เปิดรับนิสิตภาคปกติ คือ เรียนในเวลาราชการ 
และภาคพิเศษ คือ เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์  
……ส าหรับการรับนิสิตภาคปกติ ที่จะเรียนเต็มเวลา  ในปีการศึกษา 
2557 ได้เปิดเป็นครั้งแรก ทางหลักสูตรตั้งเป้าหมายในการสร้าง
นักวิชาการหรือนักวิจัย และนิสิตจะต้องเรียนแผน ก. คือ ท า
วิทยานิพนธ์ กระบวนการในการรับนิสิตจึงพิจารณาความพร้อมขอ
นิสิต โดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยผลการสอบ
ข้อเขียนต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และในการสัมภาษณ์ 
กรรมการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ถึงความตั้งใจ และประเด็นที่นิสิต

 
-ประกาศรับ
สมัครรับนิสิต
ใหม่ของ
คณะฯ 
 
-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมกา
รประจ า
หลักสูตร 
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สนใจท าการศึกษา 
……ส าหรับการรับนิสิตภาคพิเศษ ทางหลักสูตรได้เปิดรับมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2546 โดยผู้สมัครส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท างานแล้ว แต่มี
ความประสงค์จะศึกษาต่อ ทั้งนี้คุณสมบัติผู้สมัคร ทางหลักสูตรเปิด
ไว้กว้างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ โดยอาจมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ หรือไม่มีคุณวุฒิทางรัฐศาสตร์ก็ได้ ทั้งนี้ทาง
หลักสูตรพบกว่า การเปิดคุณสมบัติกว้างๆ เช่นนี้มีผลดี คือ ส าหรับ
ผู้สมัครบางคนที่ท างานที่ไม่ตรงสายที่ตนเองจบการศึกษามา แต่เมื่อ
ท างานไปเกิดความรักและความถนัด ต้องการสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพก็ต้องการศึกษาต่อเพ่ือต่อยอดและสร้างความกา้วหน้าใน
อาชีพ หรือส าหรับผู้สมัครบางคนที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์มา แต่มี
ความสนใจในเรื่องเก่ียวกับการเมือง ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งเป็นทุนเดิมที่ผ้สมัครสร้างไว้แล้ว และไม่ต้องการศึกษาต่อในสาย
วิทยาศาสตร์ ทางหลักสูตรก็พบว่า คุณสมบัตินี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยใน
การกระตุ้นให้ผู้สมัครมีความสนใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ เป้าหมาย
ของหลักสูตรคือต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประยุกต์ใช้
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการต่อ 
การท างานหรือวิจัยในหน่วยงานได้ 
     ในการคัดเลือกแต่เดิมทางหลักสูตรจะวางหลักในการสัมภาษณ์ 
ส าหรับนิสิตปี 2555 คือ ความสนใจพื้นฐานด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การติดตามข้อมูลข่าวสาร ความตั้งใจจริงในการศึกษา และ
แรงจูงใจในการศึกษา ต่อมาในปี 2556 ทางหลักสูตรได้พิจารณา
แนวทางสัมภาษณ์และนิสิตที่เข้ามา รวมถึงการปรับตัวของนิสิตในปี 
2555 พบว่า ปัญหาที่ส าคัญ คือ นิสิตมีความเข้าใจใจสถานการณ์
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม แต่ยังมีความสามารถในการ
วิพากษ์ได้น้อย ในปี 2556 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงได้
พิจารณาให้เพ่ิมเวลาในการสัมภาษณ์ โดยให้กรรมการสัมภาษณ์ตั้ง
ประเด็นค าถามเพ่ือให้ผู้สมัครได้คิดและวิพากษ์ อันจะเป็นการเกริ่น
น าให้นิสิตทราบถึงแนวทางของหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาแนวทางการสัมภาษณ์ท่ีด าเนิน
มาในปี 2555 และ 2556 ที่ด าเนินไปนั้น ค่อยๆ ท าให้หลักสูตรได้
นิสิตที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญ และในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้รับการบอกกว่าจากอาจารย์ผู้สอน
ว่า เมื่อใดก็ตามท่ีรายวิชานั้นเริ่มต้นรายวิชาด้วยภาษาอังกฤษ นิสิต
จะแสดงให้เห็นว่ายังไม่พร้อมมากนักกับการเรียนด้วยสื่อภาษา 
อังกฤษ แม้ว่าจะค่อยๆ ปรับตัวได้ในภายหลัง ดังนั้น ในการ
สัมภาษณ์ผู้สมัคร ปี 2557 คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าแนวการสัมภาษณ์เดิมให้คงไว้ เนื่องจากเป็นแนวทางท่ีดี
ในการกรองผู้สมัคร แต่ให้เพ่ิมแนวค าถามถึงความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้สมัครด้วยในเวลาเรียน  ซึ่งจากการประชุม
ระหว่างกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา รายวิชา
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ปรับพื้นฐานที่ใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ ได้แจ้งว่า นิสิตรุ่นนี้
สามารถปรับตัวกับการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกัน
ผู้สอนก็ปรับกลยุทธ์ในการสอนด้วยการเพ่ิมรูปภาพ โดยคงเนื้อหา
เดิม เพื่อให้นิสิตมีความสนใจมากขึ้น เนื่องจากจ านวนประมาณ
ครึ่งหนึ่งของผู้เรียนอยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่ท างานแล้ว และอาจไม่ค่อยได้ใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
     ส าหรับกระบวนการในการรับนิสิตในปีการศึกษา 2557  
1. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับภาควิชา หลักสูตร และ 
งานแผนฯ ก าหนดแผนรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2557 
2. งานบัณฑิตฯ ก าหนดปฏิทินการรับสมัครประจ าปีการศึกษา 
2557 
3. คณะฯ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2557 และ
ระบุเงื่อนไขตามมติที่ประชุมของหลักสูตรฯ 
4. กรรมการหลักสูตร ออกข้อสอบส าหรับผู้สมัครภาคปกติ และ
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ  
5. คณะฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 
6. นิสิตใหม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัย   
………………………..…….................................... 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
..…ส าหรับนิสิตในภาคปกติ มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ านวน 3 คน และ
ทั้งสามคนจบการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และได้เรียน
รายวิชาด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมาแล้ว จึงไม่ต้องเรียนรายวิชา 
ที่เป็นการปรับพ้ืนฐาน แต่ทางหลักสูตรได้มีการพบนิสิตในวัน
ลงทะเบียนเรียน และแจ้งแนวทางการเรียนการอสนส าหรับนิสิต
ภาคปกติ ที่จะมีเวลาในการเรียน การค้นคว้ามากกว่าหลักสูตรภาค
พิเศษ ฉะนั้น เนื้อหาของรายวิชาที่สอนไม่ได้แตกต่างจากหลักสูตร
ภาคพิเศษ เพียงแต่สื่อการเรียนการสอนในหลายๆ วิชาจะเป็น
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ในบางรายวิชา นิสิตจะต้องอ่านเอกสาร
ภาษาอังกฤษที่มอบหมายไปก่อนการเข้าเรียนในชั้นเรียน ทอีกท้ังได้
เพ่ิมเติมให้นิสิตทราบว่า การเรียนจ านวน 3 คน แม้จะท าให้นิสิตต้อง
ท างานหนัก แต่ประโยชน์จะเกิดกับนิสิตเอง พร้อมทั้งแนะน าหนังสือ
เอกสารภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ยากมากนัก ให้นิสิตได้เตรียมตัวก่อน
วันเปิดภาคเรียน 
……ส าหรับนิสิตภาคพิเศษ กรรมการสัมภาษณ์จะแจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรในการพิจารณาราวิชาที่จะเปิดสอน
ในภาคการศึกษา และรายวิชาปรับพื้นฐานเพ่ือให้นิสิตได้ปรับ
พ้ืนฐานก่อน แม้นิสิตจะมีความสนใจเกี่ยวกับการเมือง ความเป็นไป
ของสังคม แต่เพ่ือให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ไม่ใช่แสดง
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ความคิดเห็นได้เรื่อยๆ หรือแสดงความคิดเห็นโดยสัญชาตญาณ
ส่วนตัว และโดยขาดรากฐานความคิดทางทฤษฎีรองรับ ซึ่งในส่วนนี้
เอง ทางคณาจารย์ได้ชี้แจงกับนิสิตว่าเพ่ือให้การแสดงความคิดเห็น
ของนิสิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงได้ร่วมกัน
พิจารณาผลการสัมภาษณ์ และคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของนิสิต ว่า
นิสิตผู้ผ่านการสัมภาษณ์คนใดที่ต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน ทั้งนี้
รายวิชาปรับพื้นมี 3 รายวิชา  ผู้สมัครและผ่านการสัมภาษณ์จะเรียน
รายวิชาใด หรือต้องเรียนทุกวิชา ผู้ประสานงานหลักสูตรจะแจ้งให้
นิสิตทราบ และท าความเข้าใจในเบื้องต้น . 
......ส าหรับการเตรียมความพร้อมทั่วไป คือ การลงทะเบียน การ
เรียนระดับบัณฑิตศึกษา งานบัณฑิตศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศ 
ซึ่งมีกิจกรรมดังกล่าวส าหรับนิสิตทั้งระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกเข้าร่วม และได้มีการชี้แจงถึงการลงทะเบียนเรียน การใช้ระบบ
ห้องสมุด การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับคณะ หลักสูตร และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเอกสารต่างๆ ของหลักสูตร 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ  
บัณฑิตศึกษา  
…….ส าหรับนิสิตแต่ละรุ่น ในปีที่หนึ่ง ภาคเรียนที่สอง ทางหลักสูตร
จะจัดให้นิสิตเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้
แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการ
ท างานค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ และในภาคเรียนที่หนึ่ง ปีที่สอง 
ทางหลักสูตรได้จัดให้นิสิตได้เรียนรายวิชาสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ โดยรายวิชานี้จะมีการ
น านิสิตลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถประยุกต์ 
และปรับแนวทางการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับพ้ืนที่หรือประเด็นที่
นิสิตต้องการศึกษาได้ โดยทางหลักสูตรได้วางสองรายวิชานี้ให้นิสิต
เรียนต่อกันในสองภาคการศึกษาโดยจะเปน็การเตรียมนิสิตในการท า
วิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าอิสระ ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งนี้ในรายวิชาสัมมนา
ปฏิบัติการวิจัยฯ ในปี 2557 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรได้พิจารณาแนว
ทางการการจัดวางรายวิชาสองรายวิชานี้ว่า เมื่อนิสิตเรียนสอง
รายวิชานี้แล้วนิสิตจะมีเค้าโครงที่อาจต้องปรับอีกเล็กน้อยแล้วน าไป
ปรึกษากับที่ปรึกษาเพ่ือขึ้นสอบ แต่เนื่องจากท่ีผ่านมา หลักสูตรไม่ได้
วางกระบวนการหลังจากนิสิตเรียนจบรายวิชา จึงท าให้นิสิตหลายๆ 
คน ไม่สนใจเค้าโครงที่พัฒนาขึ้นมาในรายวิชา  
     ในปี 2557 นี้ทางหลักสูตรจึงได้พิจารณและประเมินถึงแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการด าเนินการในปีที่
ผ่านมา พบว่า สองรายวิชาที่ด าเนินการไปนั้นดีอยู่แล้ว คือ เพ่ือให้
นิสิตมีความต่อเนื่องในรายวิชา และได้พัฒนาหัวข้อของตนเอง แต่
ต้องมีกระบวนการเพิ่มเติม เพ่ือท าให้นิสิตรู้สึกว่าเค้าโครงฯ ที่ตนเอง
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พัฒนามานั้นมีประโยชน์สามารถน าไปเตรียมพัฒนาและสอบได้อย่าง
แท้จริง ทางหลักสูตรจึงได้พัฒนากระบวนการเพ่ิมเติม หลังจากที่
เรียนสองรายวิชา คือ ระเบียบวิธีวิจัย และสัมมนาปฏิบัติการฯ แล้ว 
เพ่ือท าให้นิสิตพัฒนาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องโดยต่อยอดจากโครง
ร่างรายงานที่ พัฒนาขึ้นในระหว่างการเรียนในรายวิชาต่างๆ 
(coursework) กล่าวคือ หลังจากที่นิสิตสอบประมวลความรู้ผ่าน
แล้ว ทางหลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการเพ่ิมขึ้นมาต่างหาก คือ จะ
ท าการนัดนิสิต เพื่อพูดคุยเก่ียวกับหัวข้อท่ีนิสิตสนใจจะท าหรือหัวข้อ
ที่นิสิตได้พัฒนามาแล้วว่านิสิตจะยังสนใจที่จะท าต่อหรือไม่ ซึ่งจาก
การพูดคุย นิสิตทุกคนต้องการ พัฒนาหัวข้อของตนเองจากเค้าโครง
เดิมที่ได้พัฒนามาตั้งแต่ตอนเรียน จากนั้นทางหลักสูตรได้นัดวันให้
นิสิตน าเค้าโครงมาเสนอ และน าเสนอคร่าวๆ ให้กรรมการประจ า
หลักสูตรพิจารณาว่าในเบื้องต้นนี้นิสิตมีความเข้าใจและความพร้อม
มากน้อยเพียงใด จากนั้นทางหลักสูตรจะน าเอาเค้าโครงที่นิสิตสนอ
เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรอีกครั้งเพ่ือ
พิจารณาหัวข้อ เค้าโครง และพิจารณาที่ปรึกษาหัวข้อที่นิสิตจะ
ศึกษากับความสนใจ ความเชี่ยวชาญ และความถนัดของกรรมการ
ประจ าหลักสูตร จากนั้นทางหลักสูตรได้นัดประชุมนิสิตเพ่ือแจ้งผล
การพิจารณาและแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษางานค้นคว้า
อิสระให้กับนิสิต เพ่ือนิสิตจะได้ด าเนินการปรึกษากับที่ปรึกษาและ
ด าเนินการวิจัยของตนเองต่อไป  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21  
……เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องเหมาะสมในศตวรรษ
ที่ 21 ทางหลักสูตรตระหนักถึงจุดอ่อนของนิสิตของหลักสูตรในการ
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งประเด็นหลักที่ได้มีการพูดคุยกันเป็น 
2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ การติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการ 
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะนิสิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานแล้ว มี
ต าแหน่งการงานอยู่แล้ว ความสนใจในความก้าวหน้าทางทฤษฎีและ
วิชาการรวมถึงประเด็นที่มีการถกเถียงกันในทางวิชาการจึงน้อย  ใน
การนี้ ทางหลักสูตรจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเศรษฐศาสตร์
การเมือง ทุกปี โดยในแต่ละปี จะเป็นการน าเสนอประเด็นที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ระหว่างวิทยากร ผู้เข้าร่วมและวิทยากร รวมทั้งได้มีการจัดเวทีเสวนา
ส าหรับนิสิตโดยเฉพาะ ฉะนั้น ด้วยการตระหนักถึงการสร้างบัณฑิต
ของหลักสูตรสู่ศตวรรษที่ 21 นี้ ทางหลักสูตรจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้
นิสิตเข้าร่วมและมีส่วนร่วมทุกปี   
     นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตที่มี
ความสามารถเขียนบทความวิชาการ การน าเสนอบทความวิชาการ
หรือ การเริ่มต้นด้วยการเขียน book review ซ่ึงเป็นการเสริมสร้าง
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ก าลังใจในทางวิชาการ และเพ่ือเป็นตัวอย่างให้นิสิตคนอ่ืนๆ เกิดแรง
กระตุ้นในการศึกษาค้นคว้าด้วย 
     ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรได้พยายามผลักดันให้นิสิตใน
หลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ภาคปกติ ทั้ง 3 คน น าเสนอบทความ
วิชาการ โดยมี ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข เป็นผู้ช่วยอ่านและ
กลั่นกรองบทความของนิสิตในเบื้องต้น ก่อนที่จะไปน าเสนอ  
ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตเกิดความมั่นใจในผลงานของตนเอง ได้แก่ 
กัมปนาท เบ็ญจนาวี. (2557). การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เมืองพัทยากับการปรับตัวของชุมชนชาวจีนหนองชากแง้ว. 
ใน Conference Proceedings The New Model 
and approach in Political Science: Graduate 
Students’ Perspective (หน้า 249-280). กรุงเทพฯ: 
Konrad-Adenauer-Stiftung Thailand and Institute 
of Democratization Studies. 

ศักดา ศิลากร. (2557). ชุมชนบ้านนาอิสานภายใต้กระแสการ
พัฒนา. ใน Conference Proceedings The New 
Model and approach in Political Science: 
Graduate Students’ Perspective (หน้า 281-299). 
กรุงเทพฯ: Konrad-Adenauer-Stiftung Thailand and 
Institute of Democratization Studies. 

ธนิตา เทพจิตร. (2557). ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมจาก
อุตสาหกรรม: กรณีศึกษาชุมชนต าบลบ้านเก่า. ใน 
Conference Proceedings The New Model and 
approach in Political Science: Graduate 
Students’ Perspective (หน้า 300-312). กรุงเทพฯ: 
Konrad-Adenauer-Stiftung Thailand and Institute 
of Democratization Studies. 

 
     นอกจากนี้ ยังมีบทความที่นิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์บทความ
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา โดยในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 คือ 

Barudin Kurniawan. (2014). An Interactive Governance 
Among State, Private Enterprise and Civil Society 
in the Local Retail Market System. In Politic, 
Administration and Law. 6:3. 

Ike Arni Noventi. (2014). The efforts of Local Government 
in Achieving Sustainable Agriculture and 
Community Empowerment in Malang Regency, 
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East Java, Indonesia. In Politic, Administration 
and Law. 6:2. 

     จากการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของนิสิต คิดเป็นค าแนนดังนี้  
0.10 x 3 = 0.30 และ0.80 x 2 = 1.60คิดผลรวมถ่วงน้ าหนัก คือ  
1.90 / 45 x 100 = 4.22 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเต็ม 5 
4.22 / 40 x 5 = 0.5275 
……นอกจากนี้ทางคณะและหลักสูตรยังได้จัดกิจกรรมในการพัฒนา
นิสิตดังต่อไปนี้ 
1. คณะฯ จัดให้มีโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ  
ในส่วนของหลักสูตรเอง ในปี 2557 นี้ เนื่องจากนิสิตที่เรียนในภาค
ปกติ เป็นนิสิตที่ เรียนที่คณะฯ มาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ทาง
หลักสูตรจึงเห็นว่า การชี้แจงการสืบค้น และอธิบาย อาจไม่เพียงพอ 
จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากนิสิตในการพานิสิตปริญญาโท โดยกลุ่ม
กลุ่มผู้ใหญ่ เข้าใช้ห้องสมุด เพือ่ให้เกิดความคุ้นเคยกับระบบการ
สืบค้น และบรรยากาศของห้องสมุดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็น
การเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตปริญญาโททั้งภาคปกติ และ
ภาคพิเศษให้แน่นแฟ้นอีกด้วย 
2. หลักสูตรได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามเพ่ือเป็น
การเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กับนิสิต ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษา
แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง มีการศึกษาแนวคิดสังคมนิยมเป็น
พ้ืนฐาน ในการศึกษาดูงานจึงมีการประชุมร่วมกับนิสิตในการก าหนด
สถานที่ศึกษาดูงาน และประเทศเวียดนามก็เป็นประเทศที่นิสิตจะได้
เห็นแหล่งที่มา และตัวอย่างการปรับใช้แนวความคิดสังคมนิยมเข้า
กับวิถีชีวิต การเมืองการปกครอง และด้านสังคมวัฒนธรรม และใน
การศึกษาดูงานนี้ นิสิตก็ได้รับฟังการบรรยายในสถานฑูตไทยประจ า
ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นผู้
น าพานิสิตไป และได้ถ่ายทอดความรู้ในตลอดการเดินทางด้วย 
3. คณะได้จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนิสิต ซึ่งทางหลักสูตรเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นิสิต จึงได้แจ้งให้
นิสิตทราบและมีนิสิตเข้าร่วม 
4. ในการเรียนการสอน ทางหลักสูตรได้มีการประชุม และมีมติว่าใน
รายวิชาใดที่สามารถท าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ใช้
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนิสิตภาคปกติที่มีเวลาเรียนเต็มเวลา ผู้สอน
อาจพิจารณาให้นิสิตอ่านบทความหรือหนังสือภาษาอังกฤษได้  เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ 
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ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยู่   
……นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 มีทั้งสิ้น 25 คน และใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 นิสิตมีจ านวน 24 คน และ
สิ้นปีการศึกษา 2557 จบการศึกษา 24 คน 
……นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 มีทั้งสิ้น 24 คน เป็นภาค
พิเศษ 21 คน และภาคปกติ 3 คน 
 
-การส าเร็จการศึกษา  
……ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 ในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นภาคเรียนที่นิสิตด าเนินการจัดท า
งานค้นคว้าอิสระ โดยนิสิตปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่ทาง
หลักสูตรได้พิจารณาให้ และขณะนี้นิสิตทุกคนจบการศึกษาแล้ว  
 
.........ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 มีนิสิตเข้าศึกษา
ทั้งสิ้น 48 คน จบการศึกษาแล้ว 22 คน อยู่ในระหว่างการจัดท า
งานค้นคว้าอิสระ 16 คน ... 
 
- ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
……หากมีข้อร้องเรียนจากนิสิต ในประเด็นต่างๆ ผู้ประสานงาน
หลักสูตรจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ซึ่งที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องการ
ปรับตัวระหว่างนิสิตที่รุ่นอายุต่างกัน ความคิดเห็นและทัศนคติ
ต่างกัน ภายหลังจากท่ีได้ทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการ ผู้
ประสานงานได้เข้าพูดคุยกับนิสิตในสัปดาห์นั้นทันที ภายหลังจาก
นิสิตเรียนในวันนั้นๆ จากนั้นจะน ามาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรทราบ และร่วมพูดคุยในประเด็นปัญหาของนิสิต 
เนื่องจากปัญหานี้ อาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว การแก้ไข
ปัญหาด้วยแนวทางเดียว อาจยังไม่ท าให้ปัญหาหมดไป ทางหลักสูตร
จึงได้พิจารณา ให้อาจารย์ในหลักสูตรทุกคน ได้ร่วมกันพูดคุยกับนิสิต 
เพ่ือทุเลาปัญหาต่างๆ ลง นอกจากนี้ ทางคณะฯ ได้จัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ ผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.15)     

 
-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมกา
รประจ า
หลักสูตร 
 
-
www.reg.bu
u.ac.th  
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ 
ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 57 56 55 54 53 

57 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

56 จ านวน 24     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 96     

55 จ านวน 18 4    
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

54 จ านวน 3 16 20   
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ……… จ านวนนิสิตที่รับเข้าและรายงานตัว ไม่ตรงกับจ านวนนิสิตที่จะ
เนื่องจบการศึกษา เนื่องจากหลายเหตุผล คือ  นิสิตบางส่วนที่รับเข้าไม่มารายงานตัว นิสิตบางส่วนหลังจากเข้า
ศึกษาแล้วได้งานท าหรือเปลี่ยนงาน จึงเว้นช่วงและไม่สามารถศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาได้ รวมทั้งนิสิตบางส่วน 
ที่ท างานแล้วประสบปัญหาในความเร่งรีบของงานทีท า ท าให้ต้องชะลอการท างานค้นคว้าอิสระออกไป 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ าหนัก เอกสาร
หลักฐาน 

Barudin 
Kurniawan 

An Interactive 
Governance Among State, 
Private Enterprise and 
Civil Society in the Local 
Retail Market System 

Journal of Politic, 
Administration and 
Law (เม่ือไร เพราะต้อง
อยู่ในรอบการประเมิน) 

0.8 - 

Ike Arni Noventi The efforts of Local 
Government in Achieving 
Sustainable Agriculture 
and Community 
Empowerment in Malang 
Regency, East Java, 
Indonesia 

Journal of Politic, 
Administration and 
Law (เม่ือไร เพราะต้อง
อยู่ในรอบการประเมิน) 

?  

กัมปนาท เบ็ญจ
นาวี. 

การพัฒนาของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเมืองพัทยากับการ
ปรับตัวของชุมชนชาวจีน 
หนองชากแง้ว. 

Conference 
Proceedings The 
New Model and 
approach in 

0.1 (ถ้าเป็น
ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
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Political Science: 
Graduate Students’ 
Perspective (เม่ือไร 
เพราะต้องอยู่ในรอบการ
ประเมิน) 

=0.2) 

ศักดา ศิลากร. ชุมชนบ้านนาอิสานภายใต้
กระแสการพัฒนา. 

Conference 
Proceedings The 
New Model and 
approach in 
Political Science: 
Graduate Students’ 
Perspective (เม่ือไร 
เพราะต้องอยู่ในรอบการ
ประเมิน) 

0.1  

ธนิตา เทพจิตร. ผลกระทบด้านสังคมและ
วัฒนธรรมจากอุตสาหกรรม: 
กรณีศึกษาชุมชนต าบลบ้าน
เก่า 

Conference 
Proceedings The 
New Model and 
approach in 
Political Science: 
Graduate Students’ 
Perspective (เม่ือไร 
เพราะต้องอยู่ในรอบการ
ประเมิน) 

0.1  
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หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา เอกสาร
หลักฐาน A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

673561 0-1-57 13 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 25  
673683 0-1-57 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25  
673516 1-57 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  
673561 1-57 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  
675522 1-57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  
671516 1-57 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20  
673501 1-57 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 11  
673502 1-57 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13  
673625 1-57 14 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 24  
673627 1-57 15 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 24  
673628 1-57 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25  
673686 1-57 6 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 24  
671573 2-57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  
673625 2-57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  
671573 2-57 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  
671503 2-57 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 21  
673627 0-2-57 8 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20  

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา 
หรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ในการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการประชุมและพิจารณาถึงแน้วโน้มของสถาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันก็
สอบถามจากนิสิต และบัณฑิตที่จบการศึกษาถึงความรู้ที่ศึกษา
ไปกับการท าความเข้าใจสังคม จากนั้นจึงน าเอามาประมวลเพ่ือ
ท าการปรับปรุงรายวิชาที่มีอยู่เดิม ตัดรายวิชาที่ล้าสมัยออก 
และเพ่ิมรายวิชาที่ทันสมัยเข้าไปแทน   
    ทั้งนี ้ได้มีการสอบถามจากนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว ถึง
ความทันสมัยหรือล้าสมัย หรือการน าความรู้ไปใช้หรือการปรับ

 
รายงาน 
การประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
 
รายงาน 
การประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ใช้ หรือการเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม  
จากนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรจึงมีการตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรขึ้น เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องการการน าไปปรับใช้ได้ ความคิดเห็นของบัณฑิต 
ที่จบการศึกษา และบริบททางวิชาการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ทางหลักสูตรได้ให้นิสิตทุกคนเสนอหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์บทที่ 1-3 จากนั้น กรรมการประจ าหลักสูตรจะ
พิจารณาจากหัวข้อ ความเป็นไปได้ในการท า และความถนัด
ของอาจารย์ และนัดนิสิตทั้งหมดมาอีกครั้งเพ่ือแจ้งนิสิตถึงผู้ที่
จะเป็นที่ปรึกษาให้กับนิสิต ทั้งนี้การพิจารณาหัวข้อของนิสิตจะ
พิจารณาจากความเป็นไปได้ในการด าเนินการ การหาข้อมูล 
ข้อสรุป และความเหมาะสมกับการเป็นงานค้นคว้าอิสระใน
ระดับปริญญาโท และในการก าหนดที่ปรึกษาให้กับนิสิตจะ
พิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ต่อนิสิตในการดูแลงานค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ 

การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
-การพิจารณาก าหนดผู้สอน  
หลักสูตรได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณารายวิชาที่จะเปิดกับ ความถนัด ความสามารถ รวมทั้ง
จากจากงานวิจัยที่อาจารย์มีประสบการณ์ หรือประสบการณ์ใน
การสอนวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ 
-การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ 
มคอ.4 
- หลังจากได้ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาแล้ว คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรได้แจ้งให้มีการส่งมคอ.3 ในระบบ TQF 
ออนไลน์ก่อนการเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ในกรณีท่ี
อาจารย์บางท่านไม่สะดวกในการกรอแบบฟอร์มในอินเทอร์เนต 
ผู้ประสานงานหลักสูตรจะช่วยในการด าเนินการให้ ทั้งนี้ในกรณี
ที่ไม่ได้ส่งตามก าหนด ผู้ประสานงานหลักสูตรจะติดตาม และ
แจ้งในคณะกรรมการประจ าหลักสุตรต่อไป  
 
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
พิจารณาจากความถนัด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เคยมี
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ประสบการณ์ รวมทั้งภาระงานในการดูแลนิสิต 
 
 -การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
 คณะกรรมการหลักสูตรมีการก ากับกระบวนการเรียนของ
ผู้สอนด้วยกลไก 3 ประการคือ (1) การสอบถามความเห็นของ
ผู้เรียนเป็นระยะ ทั้งนี้กรรมการหลักสูตรที่ได้ท าการสอนนิสิตใน
ภาคการศึกษานั้นๆ จะได้มีโอกาสพูดคุย สอบถามความคิดเห็น 
ความเป็นไป และปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับนิสิต และการเรียน
การสอน (2) การพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนทั้งท่ีอยู่ในหลักสูตร 
และอาจารย์ที่เชิญมาสอน ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
เรียนการสอน และ (3) การพูดคุยร่วมกับในคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ในการประชุม 
 
-การช่วยเหลือก ากับ ติดตามการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
   ทางหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามการด าเนินงาน
ต่างๆ ของนิสิต และจะมาน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรเสมอ - 

การประเมินผู้เรียน อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผู้สอน การจัดการเรียน
การสอนทาง website http://assess.buu.ac.th/new 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กรรมการประจ าหลักสูตรไดแจ้งให้ผู้สอนเข้าไปกรอกข้อมูลทั้ง 
มคอ. 3 และ 5 ในทุกรายวิชา เพ่ือให้ได้รับทราบผลการประเมิน 
และน าไปสู่การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)  
ทางหลักสูตรได้ใช้การประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือเป็นจุดตั้ง
ต้นในการประเมินการจัดการเรียนการสอน และน าไปสู่การท า 
มคอ. 7 ต่อไป 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ทางหลักสูตรด าเนินการตามแนวทางของงานบัณฑิตศึกษาของ
คณะ และให้อิสระทางวิชาการแก่อาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการ
สอบ  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

  รายงาน 
การประชุม 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  มคอ. 2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  ประมวลรายวิชา 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

  มคอ.5 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว  

  รายงาน 
การประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

  อาจารย์ใหม่มี
ประสบการณ์การ
สอน และเคยสอน
ในมหาวิทยาลัย
บูรพาแล้วในฐานะ
อาจารย์พิเศษ จึง
ไม่มีการปฐมนิเทศ 

9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  บทความและ
งานวิจัยของ
คณาจารย์ใน
หลักสูตร 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

-  ทางหลักสูตรไม่มี
บุคลากรสนับสนุน 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  แบบประเมิน 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  รายงาน 
การประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11   
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งชี้ในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 11   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข เอกสาร
หลักฐาน 

-       
       
       
       

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 
-     

     
     
     

รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข เอกสารหลักฐาน 
-      
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง เอกสารหลักฐาน 

มี ไม่มี 
673561 0-1-57   ปรับปรุงตัวอย่างที่

อธิบายประกอบ
เพ่ือให้นิสิตเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทฤษฎีกับ
ปรากฏการณ์ทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนจริง 

มคอ. 5 

673516 1-57   ปรับปรุงเอกสารที่ใช้
ในการสอน โดยใช้
เอกสารที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

มคอ. 5 

673561 1-57   ปรับปรุงตัวอย่างที่
อธิบายประกอบ
เพ่ือให้นิสิตเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทฤษฎีกับ
ปรากฏการณ์ทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนจริง 

มคอ. 5 

673501 1-57   ปรับตัวอย่างทาง
การเมืองปัจจุบันให้
เข้ากับแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ 

มคอ. 5 

673502 1-57   อธิบายหลักการ
เศรษฐศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฎการณ์กับการ
อธิบายด้วยกราฟ ให้
นิสิตเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

มคอ. 5 

671573 2-57   ใช้ตัวอย่างงานวิจัย
ใหม่ๆ เพ่ือยกตัวอย่าง

มคอ. 5 
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ให้นิสิตเห็นถึงระเบียบ
วิธีวิจัย 

673625 2-57   ใช้เอกสารการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้นิสิตได้อ่าน
และคุ้นเคยกับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ และ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้อง 

มคอ. 5 

673561 0-2-57   ปรับปรุงตัวอย่างที่ใช้ 
เพ่ือให้นิสิตเข้าใจ
ทฤษฎีมากข้ึน 

มคอ. 5 

673627 0-2-57   เพ่ิมเติมตัวอย่าง
งานวิจัยที่อธิบายด้วย
แนวทางและทฤษฎีที่
ใช้ในการเรียนการ
สอน เพื่อให้นิสิตมี
ความเข้าใจมากขึ้น 

มคอ. 5 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
…………คะแนนการประเมินจากนิสิตมากกว่า 3.51 ทุกวิชา………………………………………………………….………………. 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

เอกสารหลักฐาน 

คุณธรรมจริยธรรม นิสิตส่วนใหญ่มีความตรงต่อเวลา 
มีความรับผิดชอบ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน อาจมีสว่น
น้อยที่ยังพร่องในประเด็นนี้  

อาจารย์ผู้
ประสานงาน
หลักสูตรและ
ประธานรุ่นได้
ร่วมกันลงไปพูดคุย
กับนิสิต เพ่ือให้มี
การปรับตัว ซึ่ง
นิสิตสามารถ
ปรับตัวได้ดีขึ้น 

 

ความรู้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์และสาขาที่เรียน สามารถ
คิดและวิพากษ์ได้ เห็นได้ชัดเจน

ให้ความส าคัญกับ
การพูดคุยมากข้ึน 
เพ่ือให้นิสิตได้ร่วม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

เอกสารหลักฐาน 

จากการพูดคุยและการถกเถียงใน
ชั้นเรียน 

พูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการ
ประยุกต์ความรู้ที่
เรียนกับ
ปรากฏการณ์จริง
มากขึ้น 

ทักษะทางปัญญา นิสิตมีการคิดวิเคราะห์ตามหลัก
วิชาการในสาขาทีเรียนได้
ค่อนข้างดี 

รับฟังความคิดเห็น
ของนิสิตที่มีต่อการ
เปิดพ้ืนที่ในการ
พูดคุยในชั้นเรียน 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตโดยส่วนใหญ่มีการปรับตัวใน
การเรียนและการเรียนร่วมกันได้
เป็นอย่างดี และมีความ
รับผิดชอบกับงานและหน้าที่ของ
ตนเอง แต่จะมีนิสิตบางคนที่มี
ปัญหาในการปรับตัวกับเพ่ือนใน
ชั้นเรียน ซึ่งส่งผลต่อการท างาน
กลุ่ม และการถกเถียงแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน 

อาจารย์ผู้
ประสานงาน
หลักสูตรและ
ประธานรุ่นได้
ร่วมกันลงไปพูดคุย
กับนิสิต เพ่ือให้มี
การปรับตัว ซึ่ง
นิสิตสามารถ
ปรับตัวได้ดีขึ้น 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ได้ สื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความพร้อมในการ
เรียนการสอนด้วยการขึ้นสไลด์
ด้วยภาษาอังกฤษ 

จัดให้บางรายวิชา
ใช้สื่อการสอนที่
เป็นภาษาอังกฤษ 

 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
ไม่มีอาจารย์ใหม่ในรอบการประเมิน ส าหรับ รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ ที่ทางหลักสูตรได้เชิญมาเป็น

ประธานหลักสูตรนั้น มีความคุ้นเคยกับระบบทะเบียน และการเรียนการสอนของคณะฯ และมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว 
เนื่องจากเป็นอาจารย์พิเศษของทางหลักสูตรมานับตั้งแต่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

เอกสารหลักฐาน 
อาจารย ์ บุคลากร

สาย
สนับสนุ

น 
โครงการอบรมการเขียน
รายงานและการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

3(ถ้าอบรม
แค่ 3 คน ก็
จะไม่ครบ

ทุกคนซึ่งจะ
กระทบกับ
การประเมิน
TQFข้อ 9) 

- มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
เขียนรายงายให้น่าสนใจ น่าอ่าน และการ
ดึงเอาความรู้ที่แฝงอยู่ให้ชัดเจนและสื่อสาร
ด้วยภาษาที่ไม่เป็นวิชาการมากจนเกินไป 
ซึ่งจะท าให้งานวิจัยไม่ถูกน ามาเปิดอ่าน 

http://www.po
lsci-
law.buu.ac.th/
news.php?con
tent_id=2046
&category_id=
-203 

 
 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

เอกสาร
หลักฐาน 

ความพร้อมของห้องเรียน ไม่มี จัดหาห้องขนาดที่เหมาะสม
และเพียงพอส าหรับนิสิตกลุ่ม
ที่มีจ านวนน้อย หรือนิสิตที่
ต้องการมีกิจกรรมนอกชั้น
เรียน  

 

ห้องท่ีใช้ในการจัดประชุม บางครั้งต้องใช้การประชุมที่ไม่
เป็นทางการ และท าท าให้บาง
ประเด็นตกหล่นไม่ถูกน ามา
บันทึก 

การป้องกันและการแก้ไขท า
ได้ยาก จ าเป็นต้องรอห้องและ
ตึกใหม่จากทางคณะฯ 
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น
หลักสูตรพยายามท าบันทึก
การประชุม ส าหรับการ
ประชุมภายนอกสถานที่ 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อธิบายผลการด าเนินงาน 

-ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสุนนการเรียนรู้ 
เช่น ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด รบบ wifi 
ในระดับคณะได้จัดให้มีห้องสมุด เพื่อรวบรวม
หนังสือที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา 
รวมทั้งรวบรวมงานนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้นิสิตได้ค้นคว้าและเพ่ือเป็นแนวทางใน
การหาหัวข้อที่ตนเองสนใจด้วย นอกจากนี้ใน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร แต่ละ
วิชา ได้จัดให้มีเอกสารหนังสือของแต่ละรายวิชา 
รวมทั้งช่องทางส าหรับการค้นคว้าเพิ่มเติม
ส าหรับนิสิตด้วย 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อากรเรียนการ
สอน จากการสอบถามนิสิต  พบว่าพอเพียง 
หากแต่นสิิตต้องการพ้ืนที่และห้องส าหรับการ
พูดคุย การท ารายงาน นอกเวลาเรียน ซึ่งสิ่งนี้ยัง
ไม่สามาถจัดหาให้กับนิสิตได้ จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่
กลางของมหาวิทยาลัย เช่น พ้ืนที่หน้าอาคาร
ประยูร จินดาประดิษฐ์ 
- ในการด าเนินกระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์ใน
หลักสูตรได้พบปะพูดคุยกับนิสิตเสมอ ถึงความ
พึงพอใจและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และมีการน าประเด็นปัญหาไปสู่การ
พิจารณาและด าเนินการแก้ไขโดยประเด็น
ปัญหาใดที่ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว และใน
ประเด็นที่ยังมีปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินการ หลักสูตรก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

เอกสาร
หลักฐาน 

1. การปรับปรุงหลักสูตรยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
2. การประเมินคุณภาพระกับหลักสูตร เพ่ิงมีขึ้นครั้งแรก จึงยังไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจาก 

ผู้ประเมิน 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ ......................................................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
-   
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………….……………………………………… 
 
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ

ประเมิน 
เอกสาร
หลักฐาน 

   
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………….……………………………… 

 
หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผน
ด าเนินการ 

ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

เอกสาร
หลักฐาน 

การปรับปรุง
หลักสูตรตาม
รอบ 5 ปี 

เดือนพฤศจิกายน 
2558 

คณะกรรมการ
พัฒนา
หลักสูตร 

ทางหลักสูตรไดมีการจัดประชุม
ไปสองครั้ง และได้ด าเนินการใน
การปรับปรุงหลักสูตร และได้
ด าเนินการรา่งหลักสูตรปรับปรุง 
ที่สอดคล้องกับความททาง
วิชาการที่มีการปรับเปลี่ยน 
บริบททางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และอยู่ใน
กระบวนการที่จะน าเสนอเพื่อ
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วิพากษ์หลักสูตรต่อไป 
การเปลียน
แปลงอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

เดือนมิถุนายน คณะกรรมการ
ประจ า
หลักสูตร 

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแล้ว 

สมอ.08 

     
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)      
---อยู่ในระหว่างด าเนินการ--- 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  
    การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

---อยู่ในระหว่างด าเนินการ--- 
2. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

---อยู่ในระหว่างด าเนินการ--- 
   

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
………ส่งเสริมให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์มากขึ้น –กรกฎาคม 2559 – คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
………ส่งเสริมให้นิสิตสร้างผลงานทางวิชาการ จากการศึกษาค้นคว้าทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่และการน าเสนอในเวที
วิชาการมากข้ึน โดยเฉพาะนิสิตที่ตั้งใจที่จะท า แผนก. -–กรกฎาคม 2559 – คณะกรรมการประจ าหลักสูตร- 
………ส่งเสริมคณาจารย์ในหลักสูตรในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน รวมทั้งการน าเสนอผลงานใน
ต่างประเทศ  –กรกฎาคม 2559 – คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
  ๑. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ๒. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 
  (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ 
๑. Suthy Prasartset, “The Activation of Grassroots Movements in Thailand, 

the Case of the Assembly of the Poor,” Asian Cultural Studies (March 2001, 
Institute of Asian Cultural Studies, International Christian University) 

๒. Suthy Prasartset, “Globalization of Poverty from the “New Poor” to 
“Global Poor”, the Thai Case” Paper presented at Conference on Globalization 
and New Poverty in Asia (Tokyo, Sophia University and Pacific Asia Resource 
Center, March 8, 2003.) 
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.  ๓. Suthy Prasartset, “From Victimized Communities to Movement Powers 
and Grassroots Democracy: the Case of the Assembly of the Poor,” in Fahimul 
Quadir and Jayant Lele, eds. (2004) Democracy and Civil Society in Asia Vol. I 
(Palgrave, Macmillan) 

๔. สุธี ประศาสน์เศรษฐ, (2537) “ความสัมพันธ์เศรษฐกิจข้ามชาติ: นัยส าหรับวิเทศคดี
ศึกษาในไทย” ใน อนาคตของวิเทศคดีศึกษาในประเทศไทย: ศักยภาพและทิศทาง (กรุงเทพฯ  
สกว.) : 6-1 ถึง 6-80 

๕. สุธี ประศาสน์เศรษฐ, (2543)  “เค้าโครงการพัฒนาแบบพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจใน
ระดับชาติ” จรัญ โฆษณานันท์ (บก.) วิถีสังคมไทย  สรรนิพนธ์ทางวิชาการ เนื่องในวาระหนึ่ง
ศตวรรษ ปรีดี พนมยงค ์(ส านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก) 

๖. สุธี ประศาสน์เศรษฐ, (2544) “การวิเคราะห์เชิงระบบโลก”  ใน ศิโรตม์  คล้าม
ไพบูลย์ (บก.)  ทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ (สถาบันวิถีทรรศน์  ชุดโลกาภิวัตน์  ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 19 

๗. สุธี ประศาสน์เศรษฐ. 2556. “วิวัฒนาการระบบเศรษฐกิจไทยในรอบ 200 ปี”, 
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 1(1). 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว 

๑. โอฬาร ถิ่นบางเตียว. 2557. “จังหวัดระยอง : จากเศรษฐกิจชุมชนถึงทุนนิยมโลกาภิ
วัตน์”, วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 2 (1) . 

๒. โอฬาร ถิ่นบางเตียว. 2557. “กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองตนเองของท้องถิ่น:กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก” บทความวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.),  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 6(3).  

๓. โอฬาร ถิ่นบางเตียว. 2556. “การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน: 
กรณีศึกษา ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง” วารสารวิชาการ ารเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  5(1).  

๔. โอฬาร ถิ่นบางเตียว. 2556. “ก านันเป๊าะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออก” 
วารสารวิชาการ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ฉบับที่ 5 ฉบับที่  3. 

๕. โอฬาร ถิ่นบางเตียว. 2557. การฟื้นฟูค่านิยมประชาธิปไตยชุมชน:กรณีศึกษาการใช้
กลไกและกระบวนการของสภาองค์กรชุมชนต าบล. สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า. (งานวิจัย) 

๖. โอฬาร ถิ่นบางเตียว. 2556. กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองตนเองของท้องถิ่น:กรณีศึกษาองค์กปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
(งานวิจัย) 
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๗. โอฬาร ถิ่นบางเตียว. 2555. การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน: 
กรณีศึกษา ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. (งานวิจัย) 

๘. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข และโอฬาร ถิ่นบางเตียว. 2558. วัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในภาคตะวันออก. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. (งานวิจัย) 

๙. โอฬาร ถิ่นบางเตียว. 2554. “กระบวนการสะสมทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ตระกูลคุณปลื้ม” บทความนี้ผ่านการน าเสนอที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์
เเห่งชาติครั้งท่ี 12 (2554) A Smaller World, Bigger Differences: รัฐศาสตร์ให้ค าตอบ
อะไร? วันที่ 8-9 ธันวาคม 2554  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

๑๐. โอฬาร ถิ่นบางเตียว. 2553. “ขบวนการการเมืองภาคประชาชนในการคัดค้าน
โรงงานก าจัดขยะรวมจังหวัดระยอง” บทความนี้ผ่านการน าเสนอที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์เเละ
รัฐประศาสนศาสตรเเห่งชาติครั้งที่ 11 (2553) “การเมือง” ของ “รัฐ” และ “ท้องถิ่น” ไทย 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์, 25-26 พฤศจิกายน 2553 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 

   ๑. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข และ สุมิต อินทวงศ์. 2558. “การประกวดนางงามกับระบบ 
ชายเป็นใหญ่ในพ้ืนทีส่าธารณะ”, วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 3(1). 

๒. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. 2558. “แนนซี่ เฟรเซอร์ กับพ้ืนที่สาธารณะ”, วารสารรัฐ 
ศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  3(1). 

๓. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. 2557. “โลกาภิวัฒน์ ท้องถิ่นนิยม และการโหยหาอดีต”, 
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 2(2). 

๔. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. 2557. “มโนทัศน์ชนชั้นและทุนของ ปิแอร์ บูร์ดิเออ”, 
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 2(1). 

๕. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. 2556.“ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์กับการอธิบาย
ปรากฏการณทางสังคมจากมุมมองตัวแสดง” วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 5(2).     

๖. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. 2555. “การโหยหาอดีต: ความเป็นอดีตในสังคมสมัยใหม่” 
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 4 (2).   

๗.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. 2555.“มโนทัศน์ฮาบิตุสกับการแก้ปัญหาทวินิยมโครงสร้าง
และตัวแสดง” วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 4 (3).   

๘. วิเชียร ตันศิริคงคล และ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. “สภาพความเป็นพลเมืองของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา: ศึกษามิติการมีส่วนร่วมทางการเมือง” การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๙. อังคณา กมลเพ็ชร และคณะ. 2557. การปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นเอเชีย สถาบันเอเชีย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
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๑๐. โอฬาร ถิ่นบางเตียว และ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. 2558. วัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธฺปไตยของประชาชนในภาคตะวันออก. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

๑๑. วิเชียร ตันศิริคงคล และรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. 2555. สภาพปัญหาของแรงงาน
อพยพในจังหวัดชลบุรี. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.   

๑๒. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. 2555. มโนทัศน์ตัวแสดงและโครงสร้างในทฤษฎีสังคม
วิทยา/สังคมศาสตร์: เชื่อมโยงผ่านอาบิตุส. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา.  

๑๓. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข และ วรัญญา จิตรผ่อง. 2553. แรงงานเด็กต่างชาติ: การ
แก้ไขปัญหาและการคุ้มครองตามกฎหมาย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นเอเชีย สถาบันเอเชีย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ 

  ๑. ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์. 2556. “เศรษฐศาสตร์การเมือง นิเวศวิทยาการเมือง  
และนิเวศสังคมนิยม”, วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 1(1). 

  ๒. ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์. 2555. รื้อถอนการพัฒนา ความยั่งยืนทางนิเวศและ 
ความยุติธรรมทางสังคม.  ชลบุรี: บริษัท ก. พานิช. 

    
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ 

๑. ภัทรมน สาตรักษ์  สกฤติ อิสริยานนท์  และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. 2557. Book 
Review: Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican 
Deliberation. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 6(2), 293 - 298 . 

๒. สกฤติ  อิสริยานนท์. 2554. ความไม่เป็นธรรม ความขัดแย้ง และการเมืองภาค
ประชาชน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง. งานประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2554) ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่. 

๓. สกฤติ  อิสริยานนท์. 2553. วิกฤตความชอบธรรมของรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผ่นดิน: กรณีศึกษาพรรคพลังประชาชน. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 1 (1), 151 – 174. 

๔. สกฤติ  อิสริยานนท์. 2556.  พลวัตรของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้นโยบายของรัฐ: 
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง. ทุนสนับสนุนจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๕. สกฤติ  อิสริยานนท์. 2556. สภาพปัญหาและความต้องการของภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง. ทุนสนับสนุนจากคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นักวิจัยร่วม) 

๖. สกฤติ  อิสริยานนท์. 2556. เศรษฐกิจสีเขียวของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ: กรณี ศึกษาชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก. ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) (นักวิจัยร่วม) 
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๗. สกฤติ  อิสริยานนท์. 2557. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของเทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2552 – 2556. 
งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลต าบลบางพระ  (นักวิจัยร่วม) 

 
  ๓. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษา 
 นี้จ านวนทั้งสิ้น.....๔๐.......คน 
 
 
 (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
รองศาสตราจาย์ ดร. สุธี ประศาสน์
เศรษฐ 

- เป็นที่ปรึกษางานดุษฎีนิพนธ์--  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วงศ์ชัย
สุวรรณ 

ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงคุณภาพการบริการ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดชลบุร ี

นาย ภูกิจ ทัพประดิษฐ 

ผลกระทบและทางเลือกนโยบายกระจายอ านาจ
สู่ท้องถิ่นในทรรศนะของข้าราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค จังหวัดชลบุร ี

นาย สฤษฎ์ศักดิ์ พัฒนโพธิ ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินนโยบายการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตก๊าซปโิตรเลยีมเหลว (LPG): 
กรณีศึกษาส านักงานสรรพสามิตคลังก๊าซเข้าบ่อ
ยา (บมจ.ปตท.) อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุร ี

นาย สุรศักดิ์ เค้ากล้า 

อุปสรรคในการขับเคลื่อนการท างานของสภา
องค์กรชุมชน อ าเภอท่าตะเกียบ อ าเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาว ไพจิตร เวชชิรารัตน ์

การขยายชุมชนเมืองในกระบวนการการพัฒนา
อุตสาหกรรม ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี

นาย ทรงชัย จวังคโส 

เครือข่ายตลาดล าไยของอ าเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี ในทัศนะของเกษตรกรรายย่อยชาวสวน
ล าไย 

นาย ชัชชัย สุขเกษม 

ชาติพันธุ์กูยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลผวา อ าเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี 

นาย กฤษฎา ขจรกลิ่น 

สภาพปัญหาและผลกระทบจากการเข้ามา
ของแรงงานต่างด้าว ในเขตพ้ืนที่เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี 

นาวสาวนภาพร กินขุนทด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาร ถิ่น
บางเตียว 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบ
จากนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติี้ ที่มีผลต่อ
ชุมชนโดยรอบในเขตพื้นท่ีต าบลหวัส าโรง 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาว ปัทมา จันทร์ศิร ิ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบ นางสาว ปวีณา คานประเสริฐ 
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จากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครทีม่ีต่อชุมชนใน
เขตต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบ
จากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครทีม่ีผลต่อ
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนคลองต าหรุ อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุร ี

นาย ธนรัตน์ ภู่พวง 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบ
จากนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่มีต่อชุมชน
โดยรอบในเขตพื้นท่ีต าบลท่าตูม อ าเภอศรมีหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบรุ ี

นาย กิตติโชค บุรม ิ

การขายบริการทางเพศของนักศึกษาผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ตและโซเชียล มเีดีย (Social Media) 
ในพื้นที่อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี

นางสาว กรณิกา โกวิลัยลักษณ ์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
เทศบาลเมืองบา้นสวน จังหวัดชลบุรี 

นายจักรกฤษ บุญเกดิ 

บทบาทของกลุ่มชาวแอฟริกันต่างด้าวที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด 
จันทบุรี  

นายมารุต เขื่อนสุวรรณ 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าโครงการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์อ าเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุร ี 

นายอนันต์ ลิ่มสุวรรณ 

การก่อรูปและการขับเคลื่อนสภาองค์กร
ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น: 
กรณีศึกษา สภาองค์กรชุมชนต าบลบ่อ
ทอง  อ าเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี 

ขนิษฐา  วินทะไชย 
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่ออ านาจ
หน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในการ
แก้ปัญหาชุมชน: กรณีศึกษาต าบลหนอง
ไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

สุทธิศักดิ์  อังคนาวิน 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
ประชาคมท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลบาง
สมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

นายนิธิวัฒน์ หมื่นอนันต์ 

ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการประกวด
มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 

นาย สุมิต อินทวงศ์ 

ผลกระทบด้านสังคมของการจัดตั้งสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กรณีศึกษา : 
ชุมชนบ้านหนองขาม เทศบาลนครแหลม
ฉบัง 

นางสาว มณฑาทิพย์  
กลิ่นสุกหอม 
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขภาวะหนี้สินของ
พนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 
กรณีศึกษาเทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

นางสาว ภัทราภรณ์  
แก้วจารนัย 

การทุจริตในการเข้าสู่ต าแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาอ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาว นุชจรี ศิลมงคล 

พลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมของมัน
ส าปะหลัง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนอง
ใหญ่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

นาง กรรณิการ์ สาริกุล 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา 
ตลาดน้ าโบราณบางพลี อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  

นางสาวกิติดา ปิติวรรักษ์ 

การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต าบลบางพลีใหญ่ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

บุญมิ่ง ทองธรรม 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา:  หมู่บ้านบาง
ขนาก หมู่ที่ 2  ต าบลบางขนาก  อ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา. 

สิรีภรณ์  ยงศิริ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ประกาศใช้ผังเมืองรวม กรณีศึกษา: 
องค์การบริหารส่วนต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

นายไกรสร ทองวิเชียร 

ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ การบริโภคเชิงสัญญะของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางสาว ณัฐพัชร  
รุ่งโรจน์เมธานนท์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ชก อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

นาย ธนศักดิ์ กรณีกิจ 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากการก่อตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมบริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ในพื้นที่
ต าบลลาดขวาง อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นางสาว จันทิมา พุ่มละมัย 

ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอ

นางสาว นัฎธวรัญ  
วิริยะภิรมย์กุล 
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ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในทัศนะของ
ประชาชน กรณีชุมชนตลาดอ่าวอุดม 
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ช่วงการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

นางสาว สุภาวดี ค าสุข 

พัฒนาการของชุมชนบางปลาสร้อย 
วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง 

นาย วีรภัทร พันธุเวช 

ประวัติศาสตร์เกาะสีชัง : วิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์การเมือง 

นางสาว กาญจนา ประเสริฐ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในภาคตะวันออก 
(วิทยานิพนธ์ ก าลังด าเนินการ) 

นายชรินทร ประสมสุข 

ความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายอ านาจของ
ท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกับเทศบาลต าบล ในจังหวัดชลบุรี 

นางสาวปนัฎชา บุตรชาต ิ

สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
การเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงาน
นอกระบบ มาตรา 40: กรณีศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

นางสาวเอมอร มานะวะ 

แรงจูงใจของนักเรียนนายเรือที่ตัดสินใจ
สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนการบิน
ก าแพงแสน  

ร.ท.พิธิวัฒ ทรงประดิษฐ์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กรณีศึกษา ชุมชนเขตเทศบาลต าบลบ้าน
สวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

นายเขต ทองพิทักษ์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ ๑ : ___รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ_______________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : _______________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ ๒ : _____ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว___________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : _______________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ ๓ : _____ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข_______________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : _______________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ ๔ : ____ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์___________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : _______________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ ๕ : _____ดร.สกฤติ อิสริยานนท์____________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : _______________________________ 
เห็นชอบโดย : __ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ โพธิสว่าง_____________________(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : _______________________________ 
เห็นชอบโดย : ______ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร___________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : _______________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
๑. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 


