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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

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

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

รหัสหลักสูตร .... 25550191105029.... 
 

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 เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2558 โดย
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ได้พิจารณา
เห็นชอบ เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

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  
ยรรยงเกษมสุข 

ร.ด. อาจารย์ ตรงกับ
หลักสูตร 

5.ดร.สกฤติ  
อิสริยานนท์ 
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1. รศ.ดร.สุธี ประศาสนเศรษฐ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา) 
2. รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสวุรรณื (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558) 
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว 
4. ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 
5. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ 
6. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์   
7. ผศ.ดร. ไพฑูรย์  โพธิสว่าง 
8. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์  มณีธร 
9. ผศ.ดร. สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ 
10. รตอ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล 
11. ดร.จักรี ไชยพินิจ 

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. ศ.ดร. ผาสุก พงศ์ไพจิตร 
2. ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 
3. ศ.ดร.อภิชัย จันทเสน 
4. รศ.ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์  
5. รศ.ดร. สุธี ประศาสน์เศรษฐ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558) 
6. รศ.ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 
7. 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.2 และ
สมอ.08 
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2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ผ่าน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิปริญญา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทกุคนมีคุณวุฒิปริญญา
เอกในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กนักับ
หลักสูตร โดยอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีวุฒิตรงคือ  
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 เปี่ยมพงศส์านต์ มีวุฒ ิDr.rer.pol. (Doktors 
Der Wistschafts-Und Sozialwissenschaften)   
และ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ มีวฒุิ ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)   

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผ่าน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยท์ี่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒปิริญญาเอก
ในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กันกบั
หลักสูตร และการท าวจิัยที่ไม่ใชส่่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่าน 
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒปิริญญาเอก
ในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กันกบั
หลักสูตร มีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ผ่าน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยท์ี่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒปิริญญาเอก
ในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กันกบั
หลักสูตร และการท าวจิัยที่ไม่ใชส่่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) 

ไม่ประเมินในตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจากนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 
ทางหลักสูตรไมไ่ด้มีการแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 

 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

ผ่าน 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
สาขาที่ตรงหรือในสาขาวิชาทีส่มัพันธ์กันกับหลักสูตร 
และการท าวจิัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
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ปริญญา 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในรอบปีที่ผา่นมา มีนสิิตที่ท าวทิยานิพนธ์จบการศึกษา
จบการศึกษา 1 คน และมีการตพีิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารตามเกณฑ์ คือ นายชัยณรงค์ เครือนวน ได้
น าเสนอส่วนหนึ่งใดของวิทยานิพนธ์ ในวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI ฐาน 1 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองบทความ (peer review) ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ใบรับรอง
การตีพิมพ์
ของนายชัย
ณรงค์ 
เครือนวน 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ผ่าน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามสัดส่วน 1:15 ส าหรับ 
การค้นคว้าอิสระ และ 1:5 ส าหรับวิทยานิพนธ์ 

 

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ผ่าน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระมี
ผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่องอย่างนอ้ย 1 เร่ือง ในรอบ 5 
ป ี

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ยังไม่ขอรับการประเมิน 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ จะถึงรอบการปรับปรุงใน
ปีการศึกษาหน้า ในรอบนี้จึงยังไม่มีการปรบัปรุงตาม
รอบระยะเวลา  

 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 

ผ่าน 
ในการด าเนินงานการตัวบง่ชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณ
วุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดงันี้ 
1. อาจารยป์ระจ าหลักสตูรทุกทา่นมีส่วนร่วมในการ
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงาน
หลักสูตร เกินกว่าร้อยละ 80  
2. หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับการศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาค ครบทุกรายวิชา โดยทางหลักสูตรได้แจ้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาและมี
การติดตามการด าเนินการให้เปน็ไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษา ครบทุก
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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
การเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมนิการด าเนินงานใน มคอ. 
6. ทั้งนี้ ทางหลักสูตรได้ใช้การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร เปน็กลไกในการติดตามการ
ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
รวมทั้งปัญหาและการจัดการปญัหาต่างๆ ทัง้นี้เพื่อให้
มีการร่วมแลกเปลี่ยนแบง่ปนัข้อมูล เพื่อน าไปสู่การ
จัดท า มคอ. 7 ได้   

 
หมวดที ่2 อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
.....ทางหลักสูตรมีการประชุมและด าเนินงานโดยการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาโดยตลอด ฉะนั้น 
ในที่ประชุมจะไม่ได้มีเพียงวาระที่เก่ียวกับนิสิตเท่านั้น แต่
จะมีวาระเกี่ยวกับอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าใน
ต าแหน่ง การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ การกระตุ้น
อาจารย์ให้เพ่ิมพูนศักยภาพของตนเอง โดยประธาน
หลักสูตร คือ รศ.ดร. ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ มักจะใช้การ
ประชุมหลักสูตรเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันประสบการณ์การ
ท างาน การวิจัย การเขียนบทความ รวมทั้งการขอทุนวิจัย
จากภายนอก  
     อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2558 รศ.ดร. ธงชัย  
วงศ์ชัยสุวรรณ ซึ่งเป็นประธานหลักสูตรมาตั้งแต่การ
ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี 2554 ได้แจ้งขอลาออกจากการ
เป็นประธานหลักสูตร เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ อัน
อาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการและการท าหน้าที่ของ
หลักสูตร จึงได้มีการแจ้งในที่ประชุม เพื่อให้คณาจารย์ใน

-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
 
-ประกาศรับ
สมัคร 
 
-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
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หลักสูตรร่วมกันด าเนินการสรรหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมาทดแทน เมื่อได้มีการแจ้งแล้วคณาจารย์ทาง
หลักสูตรจึงได้ด าเนินการประชุมปรึกษาหารือ และสรรหา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมาทดแทน ทั้งนี้เนื่องจากเง่ือนไข
ของมหาวิทยาลัยบูรพาส าหรับการเปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนอกจากจะต้อง
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  
อย่างน้อยจะต้องมีอาจารย์ 1 ท่านที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ทั้งนี้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอก
สาขาเดียวกันด้วย การสรรหาอาจารย์เพื่อมาทดแทน  
จึงจ าเป็นต้องสรรหาผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ เป็นอย่างน้อย แต่ทั้งนี้ ทางหลักสูตรเอง 
ก็มีการก าหนดแนวทางในการกระตุ้นให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการ หรือขอต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 
 
ทางหลักสูตรได้สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาทดแทน 
คือ รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ และได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบในเดือนพฤษภาคม 2558 จากนั้นที่ประชุมได้
มอบหมายให้ ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ประสานงานกับ
รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ์ และบุคลากรงาน
บัณฑิตศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดท า สมอ. 08 จากนั้นได้
แจ้งให้หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ทราบ เพ่ือน าเสนอต่อไป
ยังที่ประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจาก รศ.ดร. ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ เป็น รศ.ดร. 
สุธี ประศาสนเศรษฐ ตามล าดับ 
 .....ทั้งนี ้รศ.ดร. สุธี ประศาสนเศรษฐ เป็นอาจารย์พิเศษ
ในหลักสูตร มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
มานับตั้งแต่มีการเปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ปี 2546 รวมทั้งมี
ผลงานในสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองมาโดยตลอด ทาง
หลักสูตรจึงได้เชิญมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ประธานหลักสูตร และได้มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร  
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........ส าหรับกระบวนการรับ เนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ชุดเดียวกัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของ
มหาวิทยาลัย ที่ในหลักสูตรจะต้องประกอบได้ด้วย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ของประกาศกระทรวงศึกษา อีกท้ังหนึ่งในกรรมการ
ประจ าหลักสูตรจะต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ทางหลักสูตรจึงใช้กระบวนการสรรหา 
โดย รศ. ดร.สธุี ประศาสน์เศรษฐ มีคุณสมบัติครบถ้วน 
โดยเฉพาะมีงานวิจัยอยู่มาก มีประสบการณ์ในการ
น าเสนอบทความวิชาการต่างประเทศ และมี
ประสบการณ์ในการเป็น visiting professor ใน
ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการแบ่งปัน
ประสบการณ์กับคณาจารย์รุ่นๆ ใหม่ของหลักสูตร และจะ
เป็นประโยชน์ต่างหลักสูตรในแง่ของเครือข่ายทางวิชาการ 
 
ทั้งนี ้เนื่องจาก รศ.ดร. สุธี ประศาสน์เศรษฐ มีอายุ
มากกว่า 60 ปี ทางหลักสูตรจึงได้ด าเนินการขอจ้างเป็น 
ผู้มีความรู้ความสามารถ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยได้
ด าเนินการควบคู่ไปการจัดท า สมอ. 08 ทั้งนี้ทางหลักสูตร
ฯ ได้เสนอรายชื่อไปยังภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชาฯ 
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว  
งานบุคคลและงานแผนจะประสานไปยังผู้มีความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้มาท าสัญญาและรายงานตัวเพ่ือ
ปฏิบัติงาน โดย รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ ได้มาท า
สัญญาและเริ่มท างานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558  
 
........ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทาง
หลักสูตรได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว 
ประสานงานกับงานบัณฑิต เพ่ือด าเนินการจัดท า สมอ.08 
จากนั้นเสนอเข้าคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
ด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ และ
มหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี ้ในการด าเนินการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร งานบัณฑิตจะเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าค าสั่งตั้งคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร เพ่ือด าเนินการต่างๆ รวมทั้งการประชุมฯ ดั้งนั้น 
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เมื่อ รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ ได้ท าสัญญาเรียบร้อย
แล้ว จึงทางหลักสูตรได้จัดประชุมเพ่ือให้การด าเนินการ
ต่างๆ ของหลักสูตรเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง 
 
- การบริหารอาจารย์  
.....ทางหลักสูตรให้ความส าคัญกับความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษางานนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ จึงพยายามกระตุ้นให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร สร้างผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความ
วิชาการ งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ และสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
โดยในรอบปีที่ผ่านมา รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้เป็น
วิทยากรให้กับคณะฯ บรรยายเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณ 
เพ่ือเป็นการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ปัญหาที่ประสบจากการท าวิจัยเชิงปริมาณ ที่คณาจารย์
บางท่านยังมีความเชี่ยวชาญน้อย ทั้งนี้ อาจารย์ใน
หลักสูตรก็ได้เข้าร่วมการอบรมด้วย เนื่องจากได้มีการ
พูดคุยกันในท่ีประชุม ถึงแนวทางของเศรษฐศาสตร์
การเมืองในสหรัฐอเมริกาว่า ให้ความส าคัญกับงานวิจัย
เชิงปริมาณ ที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยของอาจารย์ในหลักสูตรนัก 
นอกจากนี้ รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชยัสุวรรณ ยังเป็นกอง
บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา โดยจะ
คอยให้ค าชี้แนะในการด าเนินการ และการเป็นกอง
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิในวารสารฉบับอื่นๆ  
 
     ส าหรับ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ได้เข้าร่วมการ
ประชุมในทุกครั้ง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้ง 
ทั้งการประชุม รวมถึงการสัมภาษณ์นิสิตเข้าใหม่ ในด้าน
วิชาการ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ก็ยังคงมีผลงานทาง
วิชาการออกมา เช่น บทความเรื่อง เศรษฐศาสตร์
การเมือง นิเวศวิทยาการเมือง และนิเวศสังคม ตีพิมพ์ใน
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา นอกจากนี้ ยังมีการ
เขียน Book Review ที่แม้ไม่ใช่บทความวิชาการ แต่ได้มี
การพูดคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรว่า แม้
บทความลักษณะนี้จะไม่ใช่บทความวิชาการ แต่ก็สามารถ
สร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ที่สนใจได้ จึงมีการจัดวงเสวนา
เล็กในกลุ่มนิสิตปริญญาเอกเก่ียวกับหนังสือชื่อ สู่
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สังคมไทยเสมอหน้า ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้มี
ประเด็นในการพิจารณาสังคมไทย ขณะเดียวกันก็เป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กับนิสิตด้วย  
 
     ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ได้มีงานวิชาการออกมา
สม่ าเสมอเช่นเดียวกันทั้งบทความและงานวิจัย นอกจากนี้
ยังมีการบริการวิชาการสู่สังคมอยู่เสมอ ทั้งนี้ในที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรได้พยายามให้ความส าคัญกับการ
บริการวิชาการสู่สังคม ไม่เพียงแต่ในรูปของการวิจัยที่
ควบคู่ไปกับการให้บริการวิชาการ แต่ยังรวมถึงการแสดง
ความคิดเห็นบนฐานของวิชาการผ่านสื่อต่างๆ เช่น หน้า
หนังสือพิมพ์ หรือรายการโทรทัศน์ด้วย และการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ได้มี
วาระเก่ียวกับงานวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร และ
พิจารณาในประเด็นนี้อีกครั้งว่า สถานการณ์ทางการเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่กลางปี 2557 ท าให้การแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองต่างๆ ต้องถูกจ ากัดลง แต่ก็เป็น
ภาระกิจทางวิชาการที่จะต้องเสนอความคิดเห็นนี้ด้วย จึง
ยังคงสนับสนุนให้  ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ให้บริการ
วิชาการในรูปแบบนี้ต่อไป โดยอาจมีการ share ใน 
facebook ได้ เพื่อให้นิสิตซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่มีการเล่น 
facebook ได้เรียนรู้และติดตามปรากฏการณ์ทางการ
เมืองไปอีกทางหนึ่งด้วย 
     ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ มีผลงานวิชาการออกมาอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะงานวิจัยที่เป็นการศึกษาชุมชน อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ขณะเดียวกันก็เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนที่ศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรได้มีการพูดคุยกันว่า งานวิจัยชุมชน จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องน าผลการวิจัยลงไปแบ่งปันให้กับชุมชนหรือ
อย่างน้อยที่สุดผู้น าชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ เนื่องจาก
ผลของงานวิจัยที่ศึกษาได้อยู่บนฐานของความรู้ทาง
วิชาการ และจะเป็นการดีมากข้ึน หากมีการน าเอานิสิตใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง หรือนิสิตที่สนใจร่วมลงไป
ท าการศึกษาและวิจัยชุมชนร่วมด้วย ทั้งนี้ จะเป็นการ
พัฒนานิสิต และท าให้เห็นได้ชัดเจนว่า ความรู้ที่เรียนนั้น
กับความเป็นจริงเป็นอย่างไร  นอกจากนี้การบริการ
วิชาการในด้านอื่น เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา ดร.
สกฤติ อิสริยานนท์ ก็ให้ความสนใจและมีประสบการณ์ใน
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การตรวจประเมินคณะอ่ืนๆ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งได้
มีการน าเอาประสบการณ์การด าเนินการของที่อ่ืนๆ มา
แลกเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนแนวทางบางประการในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของหลักสูตรด้วย 
 
     ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข มีผลงานวิชาการท้ัง
บทความวิชาการและงานวิจัยออกมาสม่ าเสมอ ทั้งนี้  
ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรได้พยายามกระตุ้นให้
อาจารย์ทุกท่านผลิตงานวิชาการตามความถนัด ซึ่งในส่วน
นี้ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ได้ผลิตงานวิชาการท่ี
พยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองและทางสังคม
ร่วมกับทฤษฎี ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นการน าเสนอทฤษฎี 
ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้อ่านงานที่มี
ค าอธิบายทางทฤษฎีรองรับ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณา 
และเห็นว่าจะเป็นการดีอย่างยิ่งหากมีการระบุบทความลง
ในประมวลการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ในทาง
หนึ่ง และเป็นการให้นิสิตได้อ่านไปอีกทางหนึ่งด้วย  
 
     เหล่านี้เป็นการด าเนินงานของหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่
ด าเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ที่จะ
เป็นพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งกฎ ประกาศ 
ระเบียบ หรือเกณฑ์ใหม่ เพ่อให้การด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันก็เน้นการให้ความส าคัญกับ
คณาจารย์ เพ่ือให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ขณะเดียวกันก็
สอดคล้องกับความถนัดของอาจารย์แต่ละท่าน ทั้งนี้ทั้งนั้น
ในแต่ละปี ทางหลักสูตรได้มีการจัดประชุมวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งจะเป็นเวทีส าหรับคณาจารย์ใน
หลักสูตรในการน าเสนอผลงานตามความถนัดของตนเอง 
ซึ่งจะเป็นการให้อาจารย์ได้แสดงศักยภาพ และเป็นการยก
ย่องอาจารย์ต่อสาธารณชนในอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจาก
การประชุมนี้เป็นการประชุมที่เปิดให้บุคคลภายนอกและ
นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมและส าหรับ
การจัดการประชุมวิชาการในปีนี้ ที่จะมีการจัดในวันที่ 12 
กันยายน 2558 ได้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้น ถึงผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และน าเอาข้อเสนอแนะจากนิสิตทั้ง
ปริญญาตรีจนกระทั่งถึงปริญญาเอก มาพิจารณาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมรูปแบบ 
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- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
......หลักสูตรค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความ
สนใจเฉพาะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ในส่วน
ของการจัดรายวิชาสอน ทางหลักสูตรได้จัดรายวิชาที่
อาจารย์ท่านนั้นมีผลงานวิจัยรองรับ มีความเชี่ยวชาญ 
หรือมีความสนใจ ทั้งนี้ เพ่ือการสอนกับการวิจัยได้เก้ือกูล
ซึ่งกันและกัน และเป็นการท าให้อาจารย์ผู้สอนมีความ
มั่นใจมากยิ่งขึ้น จากการที่มีงานวิจัยซึ่งได้สร้างองค์ความรู้
ไว้เป็นฐาน ขระเดียวกันในแต่ละปีการศึกษาได้มีการ
พูดคุยกันถึงการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยเฉพาะ
ส่วนที่นิสิตมีการเขียนเพ่ิมเติมมา เพราะการอ่านในส่วนนี้ 
ผู้สอนจะทราบถึงข้อดีจากการสอนของตนเอง รวมถึงข้อที่
ต้องมีการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม การประเมินการสอน
ของนิสิตระดับปริญญาโท ยังไม่ครบถ้วนทุกคน (เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับปริญญาตรี) ในที่ประชุม จึงได้แจ้ง
ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นิสิตท าแบบประเมินด้วย 
 
     ในด้านการเรียนการสอน รศ.ดร. สุธี  
ประศาสน์เศรษฐ เมื่อได้เข้ามาเป็นประธานหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้กล่าวถึงเทคนิคการสอน
ที่สามารถใช้ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะส าหรับนิสิตที่เป้น
เด็กรุ่นใหม่ ว่าผู้สอนต้องมีตัวอย่างในการอธิบาย โดย
ตัวอย่างนั้นต้องเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และหากจะให้
ดี หากตัวอย่างนั้นมาจากการวิจัยที่ได้ไปศึกษา จะท าให้
นิสิตเข้าใจได้มากขึ้น เพราะเปรียบเสมือนเป็นตัวอย่างที่มี
ชีวิต ที่นิสิตที่เป็นผู้ฟังไม่เพียงแต่จะเข้าใจ แต่สามารถ
สัมผัสได้ถึงนัยของตัวอย่างที่ยกมาด้วย ฉะนั้น การสอน
และการวิจัยจ าเป็นต้องเดินไปควบคู่กัน 
 
     นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้จัดให้อาจารย์แต่ละท่าน
ดูแลนิสิตและเป็นที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระและหรือ
วิทยานิพนธ์ที่มีหัวข้อสอดคล้องกับความสนใจหรือ 
ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพ่ือให้นิสิตได้ประโยชน์สูงสุด 
ขณะเดียวกันก็จะเป็นการให้อาจารย์ได้ค่อยๆ พัฒนา
ความเชี่ยวชาญไปพร้อมๆ กับการท างานวิจัยและการสอน 
และหรือการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ทั้งนี้ในที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร รศ.ดร. ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมเสนอแนะให้อาจารย์เร่ง
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พัฒนาศักยภาพ โดยเสนอแนะว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ไม่ได้เกิดจากการสอนแต่เพียงอย่างเดียว เพราะการสอน
อย่างเดียวไม่ท าให้เกิดความรู้ หรือการตกผลึกของความรู้
มากขึ้น แต่เกิดจากการท างานวิจัย การอ่านคนที่ทันสมัย 
ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ และน าเอาผลการ
ศึกษาวิจัยไปสอนและแลกเปลี่ยนกับนิสิตในระดับต่างๆ 
ทั้งปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ความรู้ที่เกิดขึ้นจะค่อยๆ 
ถูกพิสูจน์จากการแลกเปลี่ยนถกเถียง หรือเกิดจากการตั้ง
ข้อสงสัย ถึงท าให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นการน าเอาประสบการณ์มาบอก
คณาจารย์และเป็นการเสนอแนะให้คณาจารย์ในหลักสูตร 
มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองมากข้ึน  หรือ
ให้อาจารย์ได้น าเอาความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือบทความ
วิชาการไปเป็นส่วนหนึ่งในการสอนรายวิชาที่อาจารย์
รับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออาจารย์และนิสิต 
 
     ในด้านการวิจัย รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้ยก
ประสบการณ์วิจัยที่เคยท ามา และเล่า และแลกเปลี่ยนกับ
อาจารย์ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร พร้อม
ทั้งได้กระตุ้นให้คณาจารย์ต้องท าวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น 
ซึ่งในเบื้องต้นคณาจารย์แต่ละท่านได้รับปากว่า จะผลิต
งานวิจัยปีละ 1 ชิ้น 
 
     นอกจากนี้ทางหลักสูตร ได้จัดให้มีการเสวนาทาง
วิชาการทางเศรษฐศาสตร์การเมือง เพ่ือเป็นเวทีให้
อาจารย์และนิสิตทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และทัศนคติ ต่อประเด็น
ร่วมสมัย เพื่อเป็นพ้ืนที่ในการน าเสนอบทความและ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง รวมทั้ง
ทางหลักสูตรมีการจัดพิมพ์วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 
บูรพา เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
เป็นการกระตุ้นอาจารย์ในหลักสูตรให้ผลิตผลงานเพื่อ
ตีพิมพ์ ซึ่งทั้งการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการทุกปี  
และการจัดท าวานสารฯ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการให้กับคณาจารย์ เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตร 
ทุกท่านจะเป็นกรรมการจัดงานเสวนาทางวิชาการ และ
บรรณาธิการและหรือกองบรรณาธิการ 
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     ในระดับภาควิชา หัวหน้าภาควิชาได้กล่าวกระตุ้น
เตือนอาจารย์ในภาควิชาในการประชุมเสมอๆ ให้เร่ง
ท างานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ เพื่อเร่งของผลงานทาง
วิชาการ ขณะเดียวกันก็เร่งให้อาจารย์ในภาควิชาท า
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่ยวชาญในอีกทางหนึ่งด้วย 
 
     ในระดับคณะ ได้มีการจัดสรรเงินรายร้อยละ 10 เพ่ือ
เป็นเงินทุนวิจัย และเงินทุนในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
โดยงานวิจัยของคณะ ได้ส่งข่าวสารการให้ทุนวิจัย และ
การให้ทุนผลิตผลงานทางวิชาการให้กับคณาจารย์ทาง
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้รับทราบระยะเวลาในการ
ขอทุนในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์เร่ง
ผลิตผลงานที่ขอทุนมาแล้ว ให้แล้วเสร็จ ขณะเดียวกันก็
เร่งผลิตผลงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
กรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
ในหลักสูตรมีอาจารย์ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการสองท่าน คือ 
รศ. ดร. สุธ ีประศาสน์เศรษฐ และผศ.ดร.โอฬาร  
ถิ่นบางเตียว ทั้งนี้ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ได้ยื่นขอ
ต าแหน่งไปเมื่อกุมภาพันธ์ 2556 แต่ผลการพิจารณายังไม่
กลับมา อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรได้ส่งเสริมสนับสนุน
ให้อาจารย์ทุกท่านผลิตผลงานทางวิชาการต่อไป ไม่ว่าจะ
ได้ต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือไม่ก็ตาม 

วารสารที่
บทความได้รับ
การตีพิมพ์ 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  
……ทางหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอยู่ในระดับสูง นับตั้งแต่มีการใช้หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 
2554 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งห้าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่
ในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม 
2558 รศ.ดร. ธงชัย วงศ์ชัยสวุรรณ ได้แจ้งขอลาออกจาก
หลักสูตร เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ แต่จะอยู่ท าหน้าที่
จนกระท่ังเดือนพฤษภาคม 2558 เพ่ือให้ทางหลักสูตรได้มี
เวลาในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและสามารถ
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ท างานร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรได้ ดังนี้แล้วทาง
หลักสูตรจึงได้น าประเด็นนี้เข้าหารือในที่ประชุมหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาและสรรหากรรมการประจ าหลักสูตรต่อไป 
เพ่ือให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเดือนพฤษภาคม ทางหลักสูตร
ได้จัดประชุมอีกครั้ง โดยมีสาระแจ้งเพ่ือทราบการสรรหา
อาจารย์เพ่ือมาทดแทน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ในทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองมาอย่างมากมาย  ทั้งนี้รศ.ดร.ธงชัย 
วงศ์ชัยสุวรรณ แจ้งในที่ประชุมว่า จะท าการส่งต่อภาระ
งานให้กับรศ.ดร.สธี ประศาสน์เศรษฐ ส าหรับรายละเอียด
อ่ืนๆ ให้คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันอธิบายและให้ข้อมูล
ที่จ าเป็นเกี่ยวกับกฎเกณฎฺ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับอาจารย์   
 
- ความพึงพอใจของอาจารย์  
…….ในการด าเนินงานของหลักสูตร ทางหลักสูตรมี
กระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่สอง
กระบวนการ กระบวนการแรก คือ ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ที่จะมีการพูดคุยถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของนิสิตแรกเข้าของ
หลักสูตร การปรับตัวของนิสิตเมื่อเข้ามาศึกษา การ
ปรับตัวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การเรียนรายวิชาที่
อาจารย์ผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน รวมถึง
ปัญหาความขัดแย้งของนิสิตด้วยกันเอง ซึ่งเมื่อมีการแก้ไข
ปัญหาแล้ว อาจารย์ผู้ได้รับมอบหมายการแก้ไขปัญหาจะ
มาแจ้งในที่ประชุม ถึงผลการด าเนินการ อย่างไรก็ตาม
ปัญหาต่างๆ ไม่ได้แก้แล้วส าเร็จในครั้งนั้นๆ เลยทุกครั้ง 
เช่น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนิสิต ที่ต้องใช้เวลา
ประมาณ 1 ปีการศึกษา ปัญหาจึงทุเลาลง ซึ่งทาง
หลักสูตรได้ใช้ที่ประชุมเป็นกลไกในการแจ้ง แลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสวงหาแนวทางแก้ไข และติดตามปัญหา ซึ่งการ
ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมี
ความพึงพอใจในการด าเนินการ 
 
     ส าหรับกระบวนการที่สอง คือ การท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการปริหาร
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จัดการของหลักสูตร โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยนอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 
4.32  S.D. = .61  จากคะแนนเต็ม 5) คะแนนที่อยู่ใน
ระดับดี คาดว่าสะท้อนจากแนวทางการด าเนินงานของ
หลักสูตรที่มีการพูดคุยและการติดตามผลการด าเนินงาน
และการติดตามการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ อีกทั้งยังให้
ความส าคัญกับอาจารย์ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ การแสดงความคิดเห็น ผ่านที่ประชุมที่เป็น
ทางการและผ่านการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ที่
เกิดข้ึนเสมอ 

 
หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา เอกสาร
หลักฐาน ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 

2557 9 
 

9    www.reg.
buu.ac.th 

2556 14 14 
 

   

2555 17 
(แบบ 1.1 

3 คน) 

17 
(แบบ 1.1 

3 คน) 

11 
(แบบ 1.1 

2 คน  
จบ 1) 

  

2554 - - - -  
2553 - - - -  

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา …ในแง่ของการรับเข้า พบว่า จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เพ่ิมมาก
ขึ้นแม้จะเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนมากขึ้น แต่ก็ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน ส่งผลให้จ านวนนิสิตลดลง……… 
….....ในส่วนของจ านวนนิสิตหลังเข้ามาศึกษา พบว่า การท างานในอาชีพเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพส่งผลต่อการ
ท างานค้นคว้าอิสระ เนื่องจากงานนิพนธ์ต้องใช้การค้นคว้าและการมีสมาธิในงานอย่างต่อเนื่อง ............. 
 
 
 

http://www.reg.buu.ac.th/
http://www.reg.buu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การรับนักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงาน 

- การรับนักศึกษา 
…….ในการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปี
การศึกษา 2557 ทางหลักสูตรได้เปิดรับนิสิต โดยทาง
หลักสูตรได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างนักวิชาการหรือ
นักวิจัย โดยนิสิตจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์เพื่อน าเสนอก่อน
จบ และต้องมีการตีพิมพ์บทความท่ีเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎี
นิพนธ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ฉะนั้นทางหลักสูตรจึงพิจารณาความพร้อมและความ
ตั้งใจของนิสิตตั้งแต่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ กระบวนการใน
การรับนิสิตจึงพิจารณาความพร้อมขอนิสิต โดยมีการ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยผลการสอบข้อเขียน
ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และในการสัมภาษณ์ 
กรรมการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ถึงความพรอ้มใน
การศึกษา การสามารถแบ่งเวลาจากเวลางานได้ 
เนื่องจากส่วนใหญ่ นิสิตจะมีงานประจ าท าอยู่แล้วความ
ตั้งใจ และประเด็นที่นิสิตสนใจท าการศึกษา หรือต่อยอด
ขึ้นไป 
 
     ส าหรับกระบวนการในการรับนิสิต  
1. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับภาควิชา 
หลักสูตร และงานแผนฯ ก าหนดแผนรับนิสิต 
ใหม่ในปีการศึกษา 2557 
2. งานบัณฑิตฯ ก าหนดปฏิทินการรับสมัครประจ าปี
การศึกษา 2557 
3. คณะฯ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 
2557 และระบุเงื่อนไขตามมติที่ประชุมของหลักสูตรฯ 
4. กรรมการหลักสูตร ออกข้อสอบและด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
5. คณะฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
6. นิสิตใหม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัย   
 
     นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการจัดประชุมและ
พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความสนใจในการเรียน ความ
เข้าใจ และการปรับตัวกับการเรียนระดับปริญญาเอก 
นับตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนรุ่นแรก พบว่า นิสิตที่มี
อาชีพเป็นอาจารย์จะมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
มากกว่า มีความมุ่งมั่นในการเรียนมากกว่า กลุ่มอ่ืนๆ 
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรจึงมุ่งเน้นไปยัง
กลุ่มอาจารย์ ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร

- ประกาศรับ
สมัครรับนิสิตใหม่
ของคณะฯ 
 
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
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มากกว่า ทั้งนี้ กลุ่มอ่ืน ทางหลักสูตรก็ยังให้โอกาสไม่ต่าง
จากคนอ่ืนๆ แต่จะพิจารณาความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และ
การสามารถเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงเป็น
เงื่อนไขส าคัญ 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
... .ส าหรับการเตรียมความพร้อมทั่วไป คือ การ
ลงทะเบียน การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา งาน
บัณฑิตศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศ ซึ่งมีกิจกรรม
ดังกล่าวส าหรับนิสิตทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ซึ่งกรรมการหลักสูตรจะได้พบและพูดคุยกับนิสิต เพือ่เป็น
การท าความรู้จัก และเพ่ือเป็นการพูดคุยเพ่ือค่อยๆ ปรับ
แนวทางและความคิดส าหรับการศึกษาในระดับปริญญา
เอก 
..…ในการเตรียมความพร้อมนิสิตที่จะศึกษาระดับปริญญา
เอก ทางหลักสูตรไว้จัดวางรายวิชาที่นิสิตต้องเรียนเพื่อ
เป็นการปรับพื้นฐานของนิสิต คือ รายวิชา 673704 
การเมืองและการบริหาร และรายวิชา 673705 ประวัติ
ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนิสิตที่ไม่ได้จบทางด้านรัฐศาสตร์และ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมา ส าหรับนิสิตในภาค
ปกติ มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ านวน 3 คน และทั้งสามคน
จบการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และได้เรียน
รายวิชาด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมาแล้ว จึงไม่ต้อง
เรียนรายวิชาที่เป็นการปรับพื้นฐาน 

การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
…….ส าหรับนิสิตแต่ละรุ่น ในปีที่สอง ภาคเรียนต้น ทาง
หลักสูตรจะจัดให้นิสิตเรียนรายวิชาสัมมนาเค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
โดยจะเป็นการเตรียมนิสิตและในการให้นิสิตค่อยๆ 
พัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ตามความสนใจหรือความถนัด   
……หลังจากท่ีนิสิตสอบประมวลความรู้ผ่านแล้ว ทาง
หลักสูตรจะนัดนิสิต เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่นิสิตสนใจ
จะท า และให้ค าปรึกษาเบื้องต้น จากนั้นนิสิตจะกลับไป
พัฒนาร่างเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์เพ่ือให้กรรมการประจ า
หลักสูตรพิจารณาในเบื้องต้นและแนะน าที่ปรึกษาให้กับ
นิสิต เพื่อให้นิสิตไปพบและปรึกษาต่อไป ……… 
 

-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 



19 

 

……- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
……เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องเหมาะสม
ในศตวรรษท่ี 21 ทางหลักสูตรได้จัดให้มีการประชุม
วิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง ทุกปี โดยในแต่ละปี  
จะเป็นการน าเสนอประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ และจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับระหว่าง
วิทยากร ผู้เข้าร่วมและวิทยากร รวมทั้งได้มีการจัดเวที
เสวนาส าหรับนิสิตโดยเฉพาะ ฉะนั้น ด้วยการตระหนักถึง
การสร้างบัณฑิตของหลักสูตรสู่ศตวรรษที่ 21 นี้ ทาง
หลักสูตรจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมทุกปี 
……นอกจากนี้ทางคณะและหลักสูตรได้จัดกิจกรรมในการ
พัฒนานิสิตดังต่อไปนี้ 
1. คณะฯ จัดให้มีโครงการส่งเสริมเก่ียวกับการสืบค้น 
ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ  
2. หลักสูตรได้จัดให้มีการปฏิบัติวิจัยที่จังหวัดจันทบุรี 
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การปรับแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้ง
ระเบียบวิธีวิจัยกับการปฏิบัติจริง  
3. คณะได้จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนิสิต 
4. ในการเรียนการสอน บางรายวิชาจัดให้มีการเรียนโดย
สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยู่   
……นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 มีทั้งสิ้น 17 คน 
มีผู้ส าเร็จการศึกษา 1 คน และสอบประมวลความรู้ไม่
ผ่าน 3 ครั้ง 5 คน  
……นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 มีทั้งสิ้น 14 คน 
ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
……นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 มีทั้งสิ้น 9 คน 
ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
- การส าเร็จการศึกษา  
……ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 1 คน  โดยส าเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 
2557……………………………........................................... 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
 
-
www.reg.buu.a
c.th 
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นักศึกษา 
……หากมีข้อร้องเรียนจากนิสิต ผู้ประสานงานหลักสูตร
จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ซึ่งที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องการ
ปรับตัวระหว่างนิสิตที่รุ่นอายุต่างกัน ความคิดเห็นและ
ทัศนคติต่างกัน ภายหลังจากที่ได้ทราบข่าวอย่างไม่เป็น
ทางการ ผู้ประสานงานได้เข้าพูดคุยกับนิสิตในสัปดาห์นั้น
ทันที ภายหลังจากนิสิตเรียนในวันนั้นๆ นอกจากนี้ ทาง
คณะฯ ได้จัดท าแบบความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตกจากนี้แล้ว 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ 
ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 57 56 55 54 53 

57 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

56 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

55 จ านวน 1     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 5.8     

54 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ……… นิสิตบางส่วนอยู่ในช่วงของการพัฒนาหัวข้อและเค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์ และส าหรับนิสิตบางส่วนที่รับทุนการศึกษามาเรียน เมื่อจบ course work จ าเป็นต้องกลับไปรายงานตัวเพ่ือ
ท างานก่อน ท าให้ประสบปัญหาความต่อเนื่องในงานและในการพัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์.........………………… 
 

การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ าหนัก เอกสาร
หลักฐาน 

นางสาวภัทรมน  
สุวพันธ์ 

วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ 
รากฐานทางปรัชญา 
และคุณูปการในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม 

 

วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมือง บูรพา 

0.1  
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หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ ปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

673829 0-1-57 3 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 14 
673853 1-57 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
673889 1-57 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13 
673704 1-57 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9 
673705 1-57 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9 
673752 1-57 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
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 
673772 2-57 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
673857 2-57 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
673829 0-2-57 3 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 14 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ  
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ในการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการประชุมและพิจารณาถึงแน้วโน้มของสถาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันก็
สอบถามจากนิสิตปริญญาโท และบัณฑิตท่ีจบการศึกษาถึง
ความรู้ที่ศึกษาไปกับการท าความเข้าใจสังคม รวมทั้งหลักสูตร
จากต่างประเทศ จากนั้นจึงน าเอามาประมวลออกแบบหลักสูตร
ปริญญาเอก  
 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
     ทางหลักสูตรได้ให้นิสิตที่พร้อมเสนอหัวข้อต่อผู้ประสานงาน
หลักสูตร จากนั้นผู้ประสานงานหลักสูตรจะน าเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จากนั้นจะให้ค าแนะน าถึง
อาจารย์ที่จะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนิสิตได้ ทั้งนี้กรรมการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ประจ าหลักสูตรจะพิจารณาจากหัวข้อ ความเป็นไปได้ในการท า 
และความถนัดของอาจารย์ และสัดส่วนอาจาย์ต่อจ านวนนิสิต 
ทั้งนี้การพิจารณาหัวข้อของนิสิตจะพิจารณาจากความเป็นไปได้
ในการด าเนินการ การหาข้อมูล ข้อสรุป และความเหมาะสมกับ
การเป็นงานค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท  และในการ
ก าหนดที่ปรึกษาให้กับนิสิตจะพิจารณาจากความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนิสิตในการดูแล
งานค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ 

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 าหลักสูตรได้แจ้งให้มีการส่ง มคอ.3 ในระบบ TQF 
ออนไลน์ก่อนการเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ในกรณีท่ี
อาจารย์บางท่านไม่สะดวกในการกรอแบบฟอร์มในอินเทอร์เนต 
ผู้ประสานงานหลักสูตรจะช่วยในการด าเนินการให้ ทั้งนี้ในกรณี
ที่ไม่ได้ส่งตามก าหนด ผู้ประสานงานหลักสูตรจะติดตาม และ
แจ้งในคณะกรรมการประจ าหลักสุตรต่อไป  
 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
พิจารณาจากความถนัด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เคยมี
ประสบการณ์ รวมทั้งภาระงานในการดูแลนิสิต 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
- คณะกรรมการหลักสูตรมีการก ากับกระบวนการเรียนของ
ผู้สอนด้วยกลไก 3 ประการคือ (1) การสอบถามความเห็นของ
ผู้เรียนเป็นระยะ (2) การพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนถึงสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน และ (3) การพูดคุย
ร่วมกับในคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

 

การประเมินผู้เรียน อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผู้สอน การจัดการเรียน
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การสอนทาง website http://assess.buu.ac.th/new 
-การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กรรมการประจ าหลักสูตรไดแจ้งให้ผู้สอนเข้าไปกรอกข้อมูลทั้ง 
มคอ. 3 และ 5 ในทุกรายวิชา เพื่อให้ได้รับทราบผลการประเมิน 
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 

 
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 ที่สอดคล้องกับ
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 

  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
หลักสตูร 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

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

  รายงานการ
ประชุม
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 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  แบบประเมิน 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 รายงานการ
ประชุม
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 

มาตรการ
แก้ไข 

เอกสาร
หลักฐาน 

-       
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 
-     

     
     

รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข เอกสารหลักฐาน 
-      
      
      

 
คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง เอกสารหลักฐาน 

มี ไม่มี  
673829 0-1-57   ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท่ีให้

นิสิตได้ลองปฏิบัติการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และ
เพ่ือให้นิสิตได้ใช้
ความรู้ที่เรียนในพ้ืนที่
ให้มากที่สุด 

มคอ. 5 

673752 1-57   ยกตัวอย่างงานทฤษฎี
ใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือให้
นิสิตได้รับควมรู้ที่
ทันสมัย 

มคอ. 5 

673889 1-57   การปรับแนวทางการ
เรียนการสอนเพ่ือให้
นิสิตได้น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนกันเอง
เพ่ิมข้ึน 

มคอ. 5 

673772 2-57   แนะน าตัวอย่าง มคอ. 5 



26 

 

งานวิจัยเชิงคุณภาพที่
มีเทคนิคใหม่ๆ ให้
นิสิตได้ศึกษาเพ่ิมเติม 

673857 2-57   ยกตัวอย่างงานวิจัย
ใหม่ ที่มีข้อสรุปใหม่ๆ 
เพ่ือให้นิสิตได้ถกเถียง
และแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มข้ึน 

มคอ. 5 

673829 0-2-57   เพ่ิมตัวอย่างงานวิจัย
ให้นิสิตได้ศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

มคอ. 5 

 

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

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

เอกสารหลักฐาน 

คุณธรรมจริยธรรม นิสิตมีความตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบ และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น อย่างไรก็ตามยัง
มีปัญหาเรื่องการอ้างอิงงาน ที่
เป็นสิ่งส าคัญของการเขียนงาน 
โดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาเอก 

อาจารย์ผู้สอนได้
แจ้งนิสิตในชั้น
เรียนเสมอ 

 

ความรู้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์และสาขาที่เรียน สามารถ
คิดและวิพากษ์ได้ เห็นได้ชัดเจน
จากการพูดคุยและการถกเถียงใน
ชั้นเรียน 

ให้ความส าคัญกับ
การพูดคุยมากข้ึน 
เพ่ือให้นิสิตได้ร่วม
พูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการ
ประยุกต์ความรู้ที่
เรียนกับ
ปรากฏการณ์จริง
มากขึ้น 

 

ทักษะทางปัญญา นิสิตมีการคิดวิเคราะห์ตามหลัก
วิชาการในสาขาทีเรียนได้
ค่อนข้างดี 

รับฟังความคิดเห็น
ของนิสิตที่มีต่อการ
เปิดพื้นท่ีในการ
พูดคุยในชั้นเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

เอกสารหลักฐาน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

นิสิตโดยส่วนใหญ่มีการปรับตัวใน
การเรียนและการเรียนร่วมกันได้
เป็นอย่างดี และมีความ
รับผิดชอบกับงานและหน้าที่ของ
ตนเอง อาจมีจ านวนน้อยที่ไม่
อ่านงานที่มอบหมายมาก่อน 

อาจารย์ผู้สอนได้
พูดคุยกับนิสิต 
เพ่ือให้มีการ
ปรับตัว ซึ่งนิสิต
สามารถปรับตัวได้
ดีขึ้น 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ได้ สื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความพร้อมในการ
เรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

จัดให้ทุกรายวิชาใช้
สื่อการสอนที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………-……………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้า
ร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

เอกสารหลักฐาน 
อาจารย ์ บุคลากร

สาย
สนับสนุ

น 
โครงการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา 

5  อาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านได้มี
พ้ืนที่ในการแสดงผลงานและ
ศักยภาพในเวทีวิชาการ 

 

โครงการอบรมการ
เขียนรายงานและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 

3 - มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะการเขียนรายงายให้
น่าสนใจ น่าอ่าน และการดึงเอา
ความรู้ที่แฝงอยู่ให้ชัดเจนและ
สื่อสารด้วยภาษาท่ีไม่เป็นวิชาการ
มากจนเกินไป ซึ่งจะท าให้
งานวิจัยไม่ถูกน ามาเปิดอ่าน 

http://www.polsci
-
law.buu.ac.th/ne
ws.php?content_i
d=2046&category
_id=-203 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

เอกสาร
หลักฐาน 

ความพร้อมของห้องเรียน นิสิตแจ้งว่าเสียงจากห้องอ่ืน
สะท้อนเข้ามา ส่งผลต่อสมาธิใน

การเรียน 

ได้แจ้งงานบัณฑิตเพ่ือขอ
เปลี่ยนห้อง จัดหาห้องขนาดที่
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับ
นิสิตกลุ่มท่ีมีจ านวนน้อย หรือ
นิสิตที่ต้องการมีกิจกรรมนอก
ชั้นเรียน ต่อไป 

 

ห้องท่ีใช้ในการจัดประชุม บางครั้งต้องใช้การประชุมที่ไม่
เป็นทางการ และท าท าให้บาง
ประเด็นตกหล่นไม่ถูกน ามา
บันทึก 

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

 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อธิบายผลการด าเนินงาน 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
     ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสุนนการเรียนรู้ เช่น 
ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด รบบ wifi ในระดับคณะ 
ได้จัดให้มีห้องสมุด เพ่ือรวบรวมหนังสือที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งรวบรวมงานนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้าและเพ่ือเป็นแนวทางใน
การหาหัวข้อที่ตนเองสนใจด้วย นอกจากนี้ในการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร แต่ละวิชา ได้จัดให้มีเอกสาร
หนังสือของแต่ละรายวิชา รวมทั้งช่องทางส าหรับการ
ค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับนิสิตด้วย 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม 
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
     ส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ต่อากรเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
จากการสอบถามนิสิต  พบว่าพอเพียง หากแต่นิสิตต้องการ
พ้ืนที่และห้องส าหรับการพูดคุย การท ารายงาน นอกเวลา
เรียน ซึ่งสิ่งนี้ยังไม่สามาถจัดหาให้กับนิสิตได้ จ าเป็นต้องใช้
พ้ืนที่กลางของมหาวิทยาลัย เช่น พ้ืนที่หน้าอาคารประยูร 
จินดาประดิษฐ์ 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
อาจารย์ในหลักสูตรได้พบปะพูดคุยกับนิสิตเสมอ ถึงความ
พึงพอใจต่างๆ และแจ้งนิสิตถึงปัญหา อุปสรรค และการ
แก้ไขท่ีหลักสูตรได้ด าเนินการไปแล้ว 

 
หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
เอกสาร
หลักฐาน 

1. หลักสูตรยังไม่ถึงรอบการปรับปรุง 
2. การประเมินคุณภาพระกับหลักสูตร เพ่ิงมีขึ้นครั้งแรก จึงยังไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้

ประเมิน 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

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

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

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

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

ประเมิน 
เอกสาร
หลักฐาน 

   
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………….……………………………… 
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หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผน
ด าเนินการ 

ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

เอกสาร
หลักฐาน 

-     
     
     
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)      
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  
    การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี .............................. 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
………ส่งเสริมให้นิสิตสร้างผลงานทางวิชาการ จากการศึกษาค้นคว้าทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่และการน าเสนอในเวที
วิชาการมากข้ึน โดยเฉพาะนิสิตที่ตั้งใจที่จะท า แผน ก. -–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.) 

.  ๓. Suthy Prasartset, “From Victimized Communities to Movement Powers 
and Grassroots Democracy: the Case of the Assembly of the Poor,” in Fahimul 



31 

 

Quadir and Jayant Lele, eds. (2004) Democracy and Civil Society in Asia Vol. I 
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๔. สุธี ประศาสน์เศรษฐ, (2537) “ความสัมพันธ์เศรษฐกิจข้ามชาติ: นัยส าหรับวิเทศคดี
ศึกษาในไทย” ใน อนาคตของวิเทศคดีศึกษาในประเทศไทย: ศักยภาพและทิศทาง (กรุงเทพฯ  
สกว.) : 6-1 ถึง 6-80 

๕. สุธี ประศาสน์เศรษฐ, (2543) “เค้าโครงการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจใน
ระดับชาติ” จรัญ โฆษณานันท์ (บก.) วิถีสังคมไทย  สรรนิพนธ์ทางวิชาการ เนื่องในวาระหนึ่ง
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว 
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ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๙. อังคณา กมลเพ็ชร และคณะ. 2557. การปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นเอเชีย สถาบันเอเชีย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

๑๐. โอฬาร ถิ่นบางเตียว และ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. 2558. วัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธฺปไตยของประชาชนในภาคตะวันออก. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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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.  
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  ๓. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษา 
 นี้จ านวนทั้งสิ้น...............คน 
 
 (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ การต่อสู้ทางวาทกรรมของการเป็น

อุตสาหกรรมมาบตาพุ จังหวัดระยอง 
นายชัยณรงค์ เครือนวน 
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