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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักจัดการศึกษา 
 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัส    T20162123605614 
ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Strategy and Security 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความม่ันคง) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Doctor of  Philosophy (Strategy and Security) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  ปร.ด. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  Ph.D. (Strategy and Security) 

 
3. วิชาเอก    -ไม่มี- 

 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1   ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาเอก 
5.2 ภาษาที่ใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)   
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (นิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี) 

5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน) 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน...วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ Indonesian Defense University 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
   EEC model  
   CWIE 
   อ่ืน ๆ …แลกเปลี่ยนคณาจารย์ (Visiting scholars) และเทียบเคียงหลักสูตร...... 
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน/ หน่วยงานอื่น 
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................  
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559   
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่  3 / 2564 
  วันที ่9  เดือน เมษายน    พ.ศ. 2564 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  4 / 2564 
  วันที่ 29  เดือน เมษายน    พ.ศ. 2564 
  สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ....................... 
  วันที่...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  
  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
บุคลากรภาครัฐทุกประเภท และบุคลากรทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ได้แก่ 

 8.1 งานในกำกับภาครัฐ เช่น ข้าราชการและพนักงานขององค์การภาครัฐ ข้าราชการทหารและ
ตำรวจ เป็นต้น 
 8.2 งานสายวิชาการ เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
นักวิชาการ นักวิจับ ที่ปรึกษาองค์การต่างๆ เป็นต้น 
 8.3 งานสายบริหาร เช่น นักจัดการ/บริหารงานทั่วไป นักบริหาร นักปกครอง เป็นต้น  
 8.4 งานสายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานขององค์การเอกชน เจ้าหน้าทีอ่งค์การพัฒนาเอกชน 
(NGO) เจ้าของธุรกิจ เป็นต้น 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (1)  นายอนุรัตน์  อนันทนาธร เลขประจำตัวประชาชน 3-6698-0012X-XX-X   
 D.P.A. (Public Administration) Brawijaya University, Indonesia พ.ศ. 2557 
                รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2546 
                       ร.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2532 
    ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ 
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ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 10 เรื่อง 
(เอกสารแนบหมายเลข 2) 

(2)  นายจักรชัย ส่ือประเสริฐสิทธิ์ เลขประจำตัวประชาชน 3-2499-0007X-XX-X 
 ร.ด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 M.A. (ASEAN Studies) University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 2555 
 ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 
 วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 9 เรื่อง 
(เอกสารแนบหมายเลข 2) 

      (3)  นายสัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์    เลขประจำตัวประชาชน 3-1015-0126X-XX-X  
Ph.D. (Political Science) Northern Illinois University, U.S.A. พ.ศ. 2542 
M.P.S. (Policy Science) Saitama University, Japan พ.ศ.  2533 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.  2528  
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2525 

ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523   
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 7 เรื่อง 
  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ท่ามกลางโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและการพลิกผันทางเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือมุ่งหวังให้
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
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อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันและขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก โดยหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ โครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก ผ่านการสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเร่งรัดการลงทุนและพัฒนา
เทคโนโลยี โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด 
ในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนา EEC เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งทางกายภาพและทางสังคม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็น
สำคัญ แนวทางการพัฒนาข้างต้นทำให้ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศกลายเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่สัมพันธ์ต่อความมั่นคงของประเทศด้านอ่ืนๆ อาทิ ความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคง
ทางพลังงาน ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงทางชุมชนและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และความมั่นคงของมนุษย์ในมิติต่างๆ เช่น  ความมั่นคงทางอาชีพ  ความม่ันคงทางรายได้  ความ
มั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงด้านสุขภาพและการเข้าถึงก ารบริการ
สาธารณสุข เป็นต้น ด้วยสถานการณ์ข้างต้น ทำให้แต่ละประเทศต้องกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและ
ยืดหยุ่นเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่นับวันจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

ดังนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำในพ้ืนที่ภาคตะวันออกได้ดำเนินการ
เชื่อมโยงกับทิศทางการอุดมศึกษาและทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ เสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะ
หน่วยงานที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  มหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
จึงต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับเม่ือศตวรรษที่ผ่านมา 

ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหลายอย่าง อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการบริโภคสินค้าและ
บริการ  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก เป็นต้น  

ประเทศต่างๆ จึงต้องจัดการทรัพยากรของตนเองอย่างเหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาสังคม 
และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของแต่ละประเทศจึง
ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มาจากการศึกษาและวิจัยอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น การวางแผนหลักสูตร จึงต้องคำนึงถึง
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้ง มีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ช่วยยกระดับ
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สังคมและธำรงรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทยไว้ได้อย่างเหมาะสม และกลมกลืนกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามาผ่านกระแสโลกาภิวัตน์  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบข้อ 11.1 และ 11.2 อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมข้างต้น วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  กล่าวถึง 
“ความม่ันคง ความม่ังคั่ง และความยั่งยืน” เป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนาคนไทยในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม กอรปกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งทาง
กายภาพและทางสังคม เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นสำคัญ สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 -2567 ซึ่งต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ภาคตะวันออก ทำให้
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 
จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในลักษณะความเป็นสหวิทยาการที่เป็นเชิงรุก มีความยืดหยุ่นที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างต่อเนื่องและกลมกลืน เพ่ือรองรับกระแสการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร จึงมี
เนื้อหาที่เน้นผลิตทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถทาง
วิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพที่แข่งขันได้ในระดับสากล และมีทักษะทางสังคมอันเหมาะสมต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัย  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลกระทบข้อ 11.1 และ 11.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่คำนึงถึงสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ และแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564-2567 ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ ก) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ข) การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกอย่างยั่งยืน และ ค) การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้
หลักสูตรมุ่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้ง มีทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ช่วยยกระดับสังคม และสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความ
ต้องการของพ้ืนที่ภาคตะวันออก ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงได้
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อย่างทันท่วงที นอกจากนั้น การพัฒนาหลักสูตรยังต้องสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยพันธกิจ
ที่ชัดเจนและมุ่งม่ันของมหาวิทยาลัยที่ต้องการนำมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะชีวิตที่รอบด้าน โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ เป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ และผลักดันให้
ประเทศยืนหยัดได้อย่างสง่างาม  มั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก ดังนั้น การพัฒนา
หลักสูตรจึงต้องกำหนดรายวิชาที่เน้นคุณภาพทางวิชาการของผู้เรียน เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และบ่ม
เพาะคุณธรรมและจริยธรรม โดยทั้งหมดผสมผสานผ่านทางการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น และผ่าน
ทางการวิจัยอย่างลึกซ้ึง 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  -ไม่มี- 
 

 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  -ไม่มี- 
 

 13.3 การบริหารจัดการ 
  -ไม่มี-  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงอย่างเชี่ยวชาญ มีทักษะและ

ความสามารถในการวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงอย่างรอบด้าน ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนา
ประเทศบนพื้นฐานด้านวิชาการ และธรรมาภิบาลเป็นสำคญั 

-ความสำคัญ- 
นับตั้งแต่โลกเปลี่ยนสหัสวรรษใหม่ ประชาคมโลกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านความมั่นคง

ที่หลากหลาย แปรปรวน และยากที่จะควบคุม ทำให้ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของแต่ละประเทศ
กลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สัมพันธ์ต่อความมั่นคงของประเทศด้านอ่ืนๆ เช่น ความมั่นคงทางการทหาร 
ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงทางชุมชนและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และความมั่นคงของมนุษย์ในมิติต่างๆ เช่น  ความมั่นคงทางอาชีพ  ความมั่นคงทาง
รายได้  ความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงด้านสุขภาพและการเข้าถึงการ
บริการสาธารณสุข เป็นต้น  
 ความท้าทายด้านความมั่นคงดังกล่าวกลายเป็นสิ่งใหม่ที่หลายประเทศยังไม่อาจสร้างระบบและ
กลไกที่เหมาะสมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลพวงมาจากปัญหาด้านความมั่นคงข้างต้น  
การสร้างระบบและกลไกที่เหมาะสมสำหรับแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงความมั่นคงด้านต่าง ๆ 
จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาคใกล้เคียง ด้วยเหตุดังกล่าว การจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงในด้านต่างๆ จึงกลายเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสมดุลและเสถียรภาพ
ของแต่ละประเทศให้ดำรงสถานภาพอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีศักดิ์ศร ี
 ดังนั้น การผลิตนักวิชาการด้านยุทธศาสตร์และมั่นคงในระดับบัณฑิตศึกษา จึงกลายเป็นกลไก
สำคัญที่สุดกลไกหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศได้ และถือว่าเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
เพ่ือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในระดับสูง และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่
อาจเกิดข้ึนได้ท้ังในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค 

-เหตุผลในการปรับปรุง-   
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2559  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเงื่อนไข
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สำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้เดิม ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558  

-วัตถุประสงค์- 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้   

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม  

2)  มีความรู้ทางวิชาการและทักษะอย่างเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 
ตลอดจนมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ อ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ในสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง 

3)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชายุทธศาสตร์และความ
มั่นคงในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนนําทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมี
ความสลับซับซ้อนได้ อันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหาอย่ าง
สร้างสรรค์ 

4)  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่าง และแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นําในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็น
เชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีในสาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

5)  มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ งสามารถใช้ เครื่องมือทางสถิติมา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในสาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคงได ้  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงเน้นที่อาจารย์และการพัฒนาทักษะของนิสิต 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

การปรับปรุง
หลักสูตรตามการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และ
วัฒนธรรม  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากนิสิตปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้-เสียมากยิ่งขึ้น 
2. ศึกษาดูงานเพ่ือเปรียบเทียบการบริหาร
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยด้านความมั่นคงจากสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ ผ่าน
การเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของหลักสูตรให้สูงขึ้น 
3. จัดให้มีการประชุมเพ่ือทบทวนและประเมิน
การเรียนการสอนทุกๆ ภาคการศึกษา และรอบ  
2 ปี โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบันใน
ขณะนั้น และทิศทางการบริหารประเทศ เช่น 
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
เพ่ือให้หลักสูตรตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศมากยิ่งขึ้น 

 
 
1. การยกระดับความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของผู้มีส่วนได้-เสียทั้ง
ภายในและภายนอก 
 
 
2. การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน (performance) 
กระบวนการทำงาน (process) 
ผลิตภัณฑ์/บริการ (service) และ
กลยุทธ์องค์การ (strategy)  
 
3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
ภาคการศึกษา และรายงานการ
ประชุมระยะ 2 ปี รวมถึง
รายละเอียดการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

การพัฒนา
บุคลากร ด้านการ
สอน การวิจัย 
และการบริการ
วิชาการ เพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสิต 

1. สนับสนุนให้คณาจารย์ขอตำแหน่งทาง
วิชาการให้สูงขึ้น 
2. สนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัยและเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ  
3. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเทคนิควิธีการวัด

คณาจารย์ทุกคนที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ การวิจัย และให้บริการ
วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

และประเมินผลทางการศึกษา  
การพัฒนานิสิตใน
หลักสูตร 

1. สนับสนุนให้นิสิตจัดทำงานวิชาการและ
เผยแพร่ผลงานวิชาการต่อสาธารณชนในรูปแบบ
ต่างๆ  
2. สนับสนุนให้นิสิตศึกษาดูงานที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
เช่น โครงการพระราชดำริ สถาบันการศึกษา
ทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง เป็นต้น 
3. จัดฝึกอบรมนิสิตในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดทำวิจัยหรือดุษฎีนิพนธ์ เช่น อบรม
จริยธรรมการวิจัย อบรมทักษะการเรียนรู้
สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อบรม
ระบบ i-Thesis เป็นต้น 

1. นิสิตเผยแพร่ผลงานวิชาการ
อย่างน้อย 2 ชิ้น ตลอดหลักสูตรฯ 
 
2. นิสิตได้รับการศึกษาดูงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 
3. นิสิตได้รับการอบรมความรู้
เกีย่วกับการจัดทำวิจัย/ดุษฎีนิพนธ์
อย่างน้อย 3 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
  และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จำนวน......2.........ภาค ภาคละ.......8........สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาดำเนินการ 
   วัน – เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).....วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น........... 
 2.2 วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาต้น  เดือน...มิถุนายน  ถึง  ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย  เดอืน...พฤศจิกายน ถึง  กุมภาพันธ์ 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือน...มีนาคม  ถึง  เมษายน (ถ้ามี) 

2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก 
   “ดีมาก” หมายถึง (ระบุ)  
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบ)ุ 

2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
2.4.1 นิสิตขาดองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
2.4.2 นิสิตขาดทักษะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสากลอันเป็นที่ยอมรับ 
2.4.3 นิสิตขาดทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 
2.4.4 นิสิตขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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2.5 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 2.5.1 จัดให้นิสิตเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานด้านการจัดการยุทธศาสตร์และความม่ันคง 
 2.5.2 จัดอบรมเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสากลอันเป็นที่ยอมรับ 
 2.5.3 จัดอบรมเทคนิคการพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ 
     2.5.4 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
   

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 
แบบ 1.1 

จำนวนรับเข้า  ปีที ่1 5 5 5 5 5 
ปีที ่2 (0) 5 5 5 5 
ปีที ่3 (0) (0) 5 5 5 
รวม 0 0 5 5 5 

แบบ 2.1 
จำนวนรับเข้า  ปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ปีที ่2 (6) 10 10 10 10 
ปีที ่3 (2) (6) 10 10 10 
รวม 10 (2) 20 (6)  30 30 30 

คาดวา่จะสำเร็จการศกึษา (2) (6) 10 10 10 
 

2.7 งบประมาณตามแผน 
             หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 7,650 6,750 6,750 6,750 6,750 

 

               หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 145 151 157 163 170 
2. งบดำเนินการ 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 

3. งบลงทุน 92 92 92 92 92 

4. งบเงนิอดุหนุน 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 

รวม 3,182 3,188 3,194 3,200 3,207 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 165,000 บาท  
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2.8 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
   

 2.9 การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา และประสบการณ์ และการลงทะเบียน
เรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต และประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
 แบบ 1.1        48 หน่วยกติ 
 แบบ 2.1          48 หน่วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
   1)  แบบ 1.1 
   หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) - หน่วยกติ 
   ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 
 2)  แบบ 2.1 
   หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต   
   ดุษฎีนิพนธ์  36 หนว่ยกิต 
    

3.1.3 รายวิชา 
แบบ 1.1 (สำเร็จปริญญาโท และทำดุษฎีนิพนธ์) 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 
67489864  ดุษฎีนิพนธ์        48(0-0-144) 
      Dissertation 
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แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา และทำดุษฎีนิพนธ์) 
หมวดวิชาบังคับ         12  หน่วยกิต 

  67470464  ความมั่นคงศึกษา       3(3-0-6) 
      Security Studies 

67474164  มหายุทธศาสตร์            3(3-0-6) 
   Grand Strategy 

  67477264  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง        3(3-0-6) 
   Advanced Research Methodology 

67478464  สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ        3(2-2-5) 

   Seminar on Advanced Strategy and National Security Policy 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 
674998 64  ดุษฎีนิพนธ์                   36(0-0-108) 
       Dissertation 

 ความหมายของรหัสวิชา 
 674  กลุ่มวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
  เลขรหัสตัวที่สี่    หมายถึง   ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง หมวดวิชาในสาขายุทธศาสตร์และความมั่นคงดังนี้  
 เลข 0  หมายถึง ปรับพื้นฐาน 
 เลข 1   หมายถึง พ้ืนฐานเฉพาะ 
 เลข 2 และ 3  หมายถึง ยุทธศาสตร์และความมั่นคงขั้นพื้นฐาน 
 เลข 4 และ 5  หมายถึง ยุทธศาสตร์และความมั่นคงขั้นสูง 
 เลข 6  หมายถึง ทฤษฎี 
 เลข 7  หมายถึง วิจัย 
 เลข 8  หมายถึง สัมมนา 
 เลข 9 หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์ 
 เลขรหัสตัวที่หก    หมายถงึ   ลำดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ห้า 
  เลขรหัสตัวที่เจ็ดและแปด   หมายถึง   ปีการศึกษาที่เปิดหลักสูตร 

 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
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  แบบ 1.1 (สำเร็จปริญญาโท  ทำดุษฎีนิพนธ์) 
 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67489864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67489864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (Summer Semester) 
หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67489864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67489864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกติ  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67489864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาฤดูรอ้น  (Summer Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67489864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67489864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67489864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
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แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ)์ 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหสัและช่ือรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 67470464 ความมั่นคงศึกษา  
Security Studies 

3(3-0-6) 

67474164 มหายุทธศาสตร์    
Grand Strategy 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 67477264 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง  

Advanced Research Methodology 

3(3-0-6) 

67478464 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคง

แห่งชาติ  

Seminar on Advanced Strategy and 

National Security Policy 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (Summer Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67499864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67499864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67499864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (Summer Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67499864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67499864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6(0-0-18) 

รวม (Total) 6 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 67499864 ดุษฎีนิพนธ์     
Dissertation 

6 (0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

  (1)  นายอนุรัตน์  อนันทนาธร * เลขประจำตัวประชาชน  3-6698-0012X-XX-X 
     D.P.A. (Public Administration) Brawijaya University, Indonesia พ.ศ. 2557 
                รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2546 
                ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532 
     ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

      ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 10 เรื่อง  
      (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
      ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
674532 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
671516  รัฐและสังคม 3(3-0-6) 
676561 นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม 3(3-0-6) 

67452159 ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศและความม่ันคง 3(2-2-5) 
67452259     นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
67451159 ความมั่นคงศึกษา 3(3-0-6) 

 

      ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67470464 ความมั่นคงศึกษา 3(3-0-6) 
67474164 มหายุทธศาสตร์   3(3-0-6) 
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   (2)  นายจักรชัย  ลื่อประเสริฐสิทธิ์ * เลขประจำตัวประชาชน 3-2499-0007X-XX-X 
ร.ด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
M.A. (ASEAN Studies) University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 2555 
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 9 เรื่อง 
(เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
674532 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
671516  รัฐและสังคม 3(3-0-6) 
676561 นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม 3(3-0-6) 

67451159 ความมั่นคงศึกษา  3(3-0-6) 
67468359 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความ

มั่นคง 
3(2-2-5) 

67452259 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67477264 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6) 

67478464 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 3(2-2-5) 

(3)  นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ *     เลขประจำตัวประชาชน  3-1015-0126X-XX-X 
 Ph.D. (Political Science) Northern Illinois University, U.S.A. พ.ศ. 2542 
 M.P.S. (Policy Science) Saitama University, Japan พ.ศ. 2533 
 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 
 พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2528  

 น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2525 

 ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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      ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 7 เรื่อง 
   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
674532 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
673549 เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
675522 ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐเพ่ือความม่ันคง 3(3-0-6) 
672527 ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
674661 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง 3(2-2-5) 

67451159 ความมั่นคงศกึษา 3(3-0-6) 
67456159 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6) 
67452259  นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67474164 มหายุทธศาสตร์ 3(3-0-6) 
67478464 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 3(2-2-5) 

   (4)  นางสาวสุปราณี  ธรรมพิทักษ์ เลขประจำตัวประชาชน 3-4712-0145X-XX-X 
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558 
IMAS (ASEAN Studies) University of Malaya, Malaysia พ.ศ. 2551 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 11 เรื่อง 
(เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67452259 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
67511259 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
67532459 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
36064060 ปัญหาสาธารณะและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
36051760 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
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     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67478464 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 3(2-2-5) 
67477264 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6) 

 
  (5) ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร  เลขประจำตัวประชาชน 3-2001-0061X-XX-X 

 ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
 ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2537 
 รป.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2543 
 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534 
 ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 5 เรื่อง 

 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67548159 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
67652259 รัฐ การเมืองและการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์   3(3-0-6) 
67668259 สัมมนาการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
67668459 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 
67651264 รัฐ การเมืองและการบริหารจัดการในยุคสังคมปั่นป่วน ไม่นับหน่วยกิต 
67652264 นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 3(3-0-6) 
67668264 สัมมนาการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
67664264 การบริหารงานอัยการ 3(3-0-6) 
67668464 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 
67452259     นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
67468459   สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 

 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67478464 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 3(2-2-5) 
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(6) นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง เลขประจำตัวประชาชน 3-3017-0027X-XX-X 
 ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 
 พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2526 
 ท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2523 
 ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน  6 เรื่อง

 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67478459 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 3(2-2-5) 
36051460 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
67450159 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง 3(2-2-5) 

 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67478464 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 3(2-2-5) 
 
(7) นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน  เลขประจำตัวประชาชน 3-1409-0001X-XX-X 

 ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
 รป.ม. (องค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2545 
 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2549 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ. 2542 
 ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 6 เรื่อง
 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67652164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม 3(3-0-6) 
67664464 การบริหารงานราชฑัณฑ์                       3(3-0-6) 
67668264 สัมมนาการบริหารภาครัฐ  3(3-0-6) 
67456159 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความม่ันคง 3(3-0-6) 
67452259    นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67478464 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 3(2-2-5) 

 
   (8) นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก เลขประจำตัวประชาชน 3-8504-0004X-XX-X 
 ปร.ด. (การจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 
 รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
 ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2555 
 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2543                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน  3 เรื่อง
 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67463159 ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 3(3-0-6) 
67477259 วิธีวิทยาการวิจัยขัน้สูง 3(3-0-6) 
67457159 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
67462859 ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

      
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67477264 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6) 

 
(9) นายธีระ กุลสวัสดิ์   เลขประจำตัวประชาชน 3-2404-0015X-XX-X 

    ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 
   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
   พ.ศ. 2550 
   รป.ม. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 
   บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2539 
   ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน   6 เรื่อง    

  (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 
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    ภาระงานสอนเดิม  
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม 3(3-0-6) 
67653364 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
67664564 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 3(3-0-6) 
67457159 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

           

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67477264 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง  3(3-0-6) 

 
(10) ร้อยตำรวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล เลขประจำตัวประชาชน 3-1012-0247X-XX-X 

 ร.ด. (การเมืองเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 
 ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2538 
 ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2537 
 บช.บ. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 
 ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน   3 เรื่อง   

(เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67452159 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศและความม่ันคง 3(2-2-5) 
67468259    สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 3(2-2-5) 

 

             ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67474164 มหายุทธศาสตร์   3(3-0-6) 
 

(11) นายชัยณรงค์ เครือนวน      เลขประจำตัวประชาชน 3-5705-0053X-XX-X 
 ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558 
 ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
 ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547                              



30 

 ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 9 เรื่อง   

(เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67233059 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจการเมือง 3(3-0-6) 
67232559 วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
67222659 การเมืองของคนชายขอบ 3(3-0-6) 
67249259 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
67223159 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น 3(3-0-6) 
67333259 การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน 3(2-2-5) 

             
  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67477264 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง  3(3-0-6) 
67478464 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 3(2-2-5) 

(12) นายเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์        เลขประจำตัวประชาชน 3-6599-0008X-XX-X
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 

 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 
 ศศ.บ. (ภาษาญึ่ปุ่น) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2544                              
 ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 3 เรื่อง  

(เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67730559 การจัดการเมืองและชนบท 3(3-0-6) 
67748159 สัมมนาทางการบริหารท้องถิ่นในอนาคต 3(3-0-6) 
36051860 นโยบายการเงินและการคลัง 3(3-0-6) 
67737159 การจัดการการเงินและการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
36064760 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก 3(3-0-6) 
67720759 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
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  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67478464 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 3(2-2-5) 

 3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ   

   เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
การทำวิจัยวิทยานิพนธ์เกีย่วกับยุทธศาสตร์และความม่ันคง มีการดำเนินการภายใต้การดูแล

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์
ของนิสิตจนแล้วเสร็จ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และดูแล
รับผิดชอบในขั้นตอนการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยให้ความสำคัญกับการประเมินความ
น่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอ  
เค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล             
การอภิปรายผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ดังนี้ 
แบบ 1.1 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 
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แบบ 2.1 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ไดร้ับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ กพอ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
      ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องเป็นผลงานที่เกิดในช่วง
ระหว่างการศึกษา 

 

5.3 ช่วงเวลา 
       แบบ 1.1 เริ่มทำดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแตป่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

แบบ 2.1 เริ่มทำดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแตป่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
 

5.4 จำนวนหน่วยกิต  
แบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ์      48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกิต 

  

5.5 การเตรียมการ 
ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation) เป็นผลงานจากการศึกษาวิจัยใน

หัวข้อที่นิสิตสนใจ ซึ่งมีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถนำไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติและการวิจัยต่อไปได้ 

ขั้นตอนการทำดุษฎีนิพนธ์มีขั้นตอนดังนี้ การลงทะเบียนทำดุษฎีนิพนธ์ การจัดทำและเสนอ
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การพิจารณาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยตามเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  การเขียนดุษฎี
นิพนธ์  การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์และการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์จะถือว่าเสร็จสิ้น
สมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 (1) การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination) 
 (2) การพิจารณาเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 
 (3) การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นระบบเปิด 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
- ทักษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงอยู่ในระดับสูง 

- มีการสอดแทรกกรณีศึกษาด้านยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง หรือสถานการณ์ด้านต่างๆ ของสังคมไทย
และสังคมโลก เพ่ือเปิดวงอภิปรายกลุ่ม (group 
discussion) ในการเสริมสร้างทักษะการคิด 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์กรณีศึกษาด้านยุทธศาสตร์
และความมั่นคง หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยมีแนวคิด/
ทฤษฎีเป็นฐาน 

- ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ และการมีวินัย - กำหนดให้มีรายวิชาที่นิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่ม และ
มีการกำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน 
กำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน 
เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นำและการเป็น
สมาชิกกลุ่มท่ีดี 
-  มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตฝึกการมีความ
รับผิดชอบ 
-   มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน

ตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน  

- ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อาทิ การมอบหมายให้นิสิตเป็นผู้อ่านและ
นำเสนอบทเรียน (reader) เป็นต้น โดยใช้การสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ (student-centric)  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
- ทักษะในการดำเนินการวิจัยด้านยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคงอย่างลึกซ้ึง 

- กำหนดหน่วยกิตของดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท และทำดุษฎีนิพนธ์ และ  
36 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา 
และทำดุษฎีนิพนธ์  
- กำหนดกระบวนการจัดทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเข้มงวด
ตามขั้นตอนดังนี้ การลงทะเบียนทำดุษฎีนิพนธ์ การ
จัดทำและเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การพิจารณาเค้า
โครงดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยตามเค้าโครงดุษฎีนิพนธ ์
การเขียนดุษฎีนิพนธ์ การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 
และการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ 
 -  กำหนดเกณฑ์การตีพิมผลงานดุษฎีนิพนธ์ โดย
กำหนดให้ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

 

 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO) 
  PLO1 ตระหนักในคณุค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  PLO2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  PLO3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  PLO4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  PLO5 มีความรู้มากเพียงพอที่จะวิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงได้ในระดับเชี่ยวชาญ 
  PLO6 มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยอย่างลึกซึ้ง 
  PLO7 สามารถประยุกต์ทฤษฎีด้านการจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงได้อย่างประณีต 
  PLO8 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อยู่ในระดับสูง 
  PLO9 สามารถนำผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์แปลงไปสู่นโยบายสาธารณะได้อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน 
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  PLO10 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกป้ัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
  PLO11 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  PLO12 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  PLO13 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือโปรแกรมประยุกต์ทาง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  PLO14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นำเสนออย่างเหมาะสม  
  PLO15 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO) 
 แบบ 1.1 (สำเร็จปริญญาโท ทำดุษฎีนิพนธ์) 

- ปีที่ 1 เข้าใจองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง และองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 
- ปีที่ 2 ค้นคว้า ทบทวน สังเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับยุทธศาสตจร์และความม่ันคง ตลอดจน 

        ออกแบบการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
- ปีที่ 3 นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และนำไปสู่ปฏิบัติการวิจัย 
แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา และทำดุษฎีนิพนธ์) 
- ปีที่ 1 เข้าใจองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคง และองค์ความรู้เกี่ยวกบัการวิจัย 
- ปีที่ 2 ค้นคว้า ทบทวน สังเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับยุทธศาสตจร์และความม่ันคง ตลอดจน 

        ออกแบบการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
- ปีที่ 3 นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และนำไปสู่ปฏิบัติการวิจัย 

 
4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 

 

          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 

✓     

PLO2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

✓     

PLO3 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพใน
คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 

✓     

PLO4 มจีรรยาบรรณทางวิชาการ ✓     
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          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และวิชาชีพ 
PLO5 มีความรู้มากเพียงพอท่ีจะ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์
ด้านความมั่นคงได้ในระดับเชี่ยวชาญ 

 ✓    

PLO6 มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย
อย่างลึกซึ้ง 

 ✓    

PLO7 สามารถประยกุต์ทฤษฎีด้าน
การจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงได้
อย่างประณีต 

  ✓   

PLO8 มทัีกษะในการคิด วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์อยู่ในระดับสูง 

  ✓   

PLO9 สามารถนำผลการวิเคราะห์
และสังเคราะห์แปลงไปสู่นโยบาย
สาธารณะได้อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน 

  ✓   

PLO10 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท้ังในบทบาทของผู้นำ หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

   ✓  

PLO11 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี้นำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

   ✓  

PLO12 มีความรับผิดชอบในการ
กระทำของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 

   ✓  

PLO13 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือ
โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 

    ✓ 

PLO14 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธภิาพท้ังปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นำเสนออยา่งเหมาะสม 

    ✓ 

PLO15 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

    ✓ 
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5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 PLO1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  PLO2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  PLO3 เคารพสิท ธิและรับ ฟั งความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  PLO4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชพี 
 
 

 
กำหนดให้มีวัฒนธรรมการเรียน เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อการทำงานกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการทำงาน
ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบที่นิสิตจะต้องคำนึงถึ งสังคมที่จะต้องได้รับ
ผลกระทบต่อไป มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน
ของผู้อ่ืน ไม่คัดลอกข้อความของผู้อ่ืนโดยไม่อ้างอิง เป็นต้น 

 
ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน เช่น 
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การ
แสดงออก และแนวคิดที่สะท้อนทั้งจาก
ข้อเขียน และการอภิปรายถกเถียงทาง
วิชาการในกระบวนการเรียน  เป็นต้น  
โดยการประเมินทั้งจากอาจารย์ประจำ
วิชา และ เพื่อนร่วมชั้น 

2.2 ด้านความรู ้
  PLO5 มี ค ว าม รู้ ม าก เพี ย งพ อที่ จ ะ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์ด้าน
ความมั่นคงได้ในระดับเชี่ยวชาญ 
  PLO6 มีความรู้ด้ านระเบี ยบวิธีวิจัย
อย่างลึกซึ้ง 
 
 

 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และนำไป
ประยุกต์ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จะจัดให้มีการเรียนรู้ โดยการศึกษาดู
งานในพื้นที่จริง หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เร่ือง ตลอดจนการเข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ 

 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การปฏิบัติของนิสิต ทั้งด้านความรู้จาก
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
การสอบรายวิชา การสอบเค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์   
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  PLO7 สามารถประยุกต์ทฤษฎีด้านการ
จัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงได้อย่าง
ประณีต 
  PLO8 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์อยู่ในระดับสูง 
  PLO9 สามารถนำผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แปลงไปสู่นโยบายสาธารณะได้
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 

 
โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียง
ทางวิชาการ (Discussion) ) โดยยกกรณีศึกษาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และในรายวิชาจะจัดให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาบรรยายและการลงพื้นที่เพื่อศึกษาจากสภาพความเป็นจริง เพื่อให้
นิสิตนำความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ  

 
ประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ของนิ สิ ต  ทั้ งจากด้ านความรู้   การ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ส อ บ ร า ย วิ ช า  ก า ร ส อ บ เค้ า โค ร ง
วิทยานิพนธ์/ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
หรือ การศกึษาค้นคว้าอิสระ   
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   PLO10 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
  PLO11 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา
ชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  PLO12 มี ค ว าม รับ ผิ ด ช อบ ใน ก าร
กระทำของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 

 
 
ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม หรือต้องค้นคว้า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
 

 
 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสิตในการนำเสนอรายงานในชั้น
เรี ยน  และสั ง เกตจากพ ฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
2.5 ด้านทักษะทางการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  PLO13 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือ
โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  PLO14 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่าง
เหมาะสม  
  PLO15 ส า ม า ร ถ ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
 

 
 
ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้
ท ฤษ ฎี  ก า ร เลื อ ก ใช้ เค รื่ อ งมื อ ท า ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์
และสถิติ  ที่ เกี่ ยวข้อง  ประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด 
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆที่มีการ
นำเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
 1.1  ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีคา่ระดับขัน้ และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้ซึ่งมีความหมายและ
ค่าระดับขั้นดังนี้ 

ระดับข้ัน   ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
A ดีเยี่ยม 4.0 
B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 
C+ ค่อนข้างดี 2.5 
C พอใช้ 2.0 
D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมาก 1.0 
F ตก 0 

1.2  ใช้ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้นให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ 
ดังนี้ 

S  ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
W  งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

1.3  ระบบการให้คะแนนดุษฎีนิพนธ์ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
S  ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)  

ทัง้นี้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 
2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ประเมินจากการมีส่วนร่วมและพัฒนาการทางการ

เรียน การสอบรายวิชา การสอบประมวลรายวิชา การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
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แต่ละขั้นตอนจะดำเนินการตาม ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2562 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และ    

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
2. สอบผ่านความรูภ้าษาต่างประเทศ
3. สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
4. ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.00
5. สอบผ่านการวัดคุณสมบัตินิสิต (Qualifying Examination)
6. เสนอดุษนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะ

แต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้ 

7. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยรายละเอียดของหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 มีรายละเอียดดังนี้  

แบบ 1.1 (สำเร็จปริญญาโท และทำดุษฎีนิพนธ์)  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 

แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา และทำดุษฎีนิพนธ์) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ กพอ.2562 

ทัง้นี้ การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องเป็นผลงานที่เกิดในช่วง
ระหว่างการศึกษา 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 1.2 ให้อาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษเข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีคณะต้องดำเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกท่านต้องปฏิบัติ 
 1.3 มีการแนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชาที่จะสอน  

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของอาจารย์ที่สอนในหลักสูตร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 

เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ  และการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และการผลิตสื่อการสอน 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้แสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติมด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคง  

ทั้งจากกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการศึกษาต่อในสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง 

  2.2.2  ส่งเสริมและประสานงานให้อาจารย์ได้มีโอกาสค้นคว้าเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้
ใหม่ และผลิตเอกสารตำรา จัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น โดยขอรับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก  

  2.2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยทั้งการวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสนับสนุนให้อาจารย์เข้าไปในพ้ืนที่ที่ทำการวิจัย  เพื่อความรู้แจ้งเห็น
จริงทั้งเชิงวิชาการและตรรกะในพ้ืนที่ อันก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง รวมทั้งให้แรงจูงใจแก่อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 

 
 
 
 
 

 
  



44 
 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผู้รับผิดชอบ  

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ 
 

2. บัณฑิต 
การออกแบบหลักสูตรอยู่ในกรอบของการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education)                 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการกำหนดและทบทวนคุณลักษณะของ
ดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดุษฎีบัณฑิตพึงได้รับจากหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
โดยหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ และผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานให้มากที่สุด 
 

3. นิสิต 
การรับนิสิตซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง   จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งผ่านการสอบ
คัดเลือก โดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

3.1 การสอบการสอบข้อเขียน ใช้เป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานและทักษะทางปัญญาที่คาดหวัง
จากผู้สมัคร  โดยแบ่งออกสองส่วน ได้แก่ 

 3.1.1 หมวดความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ด้านสังคมศาสตร์ 
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้พ้ืนฐานของหลักสูตร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 3.1.2 หมวดความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการวิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์ด้านยุทธศาสตร์ 
และความมั่นคง เพ่ือทดสอบพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้หลักในสาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง 
 3.2 การสอบสัมภาษณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกผู้สมัครที่มีทัศนคติที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง 

เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรแล้วทางหลักสูตรและคณะฯ มีการจัด
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นิสิต กล่าวคือ มีการจัดโครงการปฐมนิเทศเพ่ือเตรียม
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ความพร้อม ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรให้นิสิตใหม่ได้รับทราบ และมีการจัดการ เรียนการสอนเพ่ือ
ปรับพ้ืนฐานให้กับนิสิตเพ่ือให้มีความพร้อมในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการ
จัดการเรียนรู้ในหลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสูตร กำกับดูแลการดำเนินงานหลักสูตร มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 
โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคน
ต้องกำหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ของนิสิต ต้องได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับของ                       
มหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรพิจารณาตามความถนัดความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา                               
ในหัวข้อวิทยานิพนธ์และภาระงานที่ปรึกษาท่ีมีอยู่เดิม 

มีนักวิชาการศึกษาประจำคณะและหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาคำแนะนำ                                
เกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียน และการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฏ ระเบียบต่างๆ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในด้านต่างๆ                         
ทุกปีการศกึษา เพ่ือให้คณะและหลักสูตรนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ 

หลักสูตรร่วมกับคณะจัดทำระบบการร้องทุกข์และตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต โดยงาน
บัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วม 

  
 

4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่ 
ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือยุทธศาสตร์และ 
ความมั่นคง หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน  
ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการประเมิน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาทุกๆ 5 ปี และแต่ละปีให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
 4.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ 
 คณะและมหาวิทยาลัย ได้กำหนดนโนบายในการพัฒนาอาจารย์ประจำโดยเฉพาะจำนวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีการจัดสรร
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งบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้นไป ตลอดจนมีการจัดสรรกองทุนวิจัยเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการและสนับสนุนการเข้าร่วม
และนำเสนอผลงานทางวิชาการ  นอกจากนี้การกำหนดภาระงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558 โดย
แบ่งเป็นด้านการสอน การวิจัย การทำนุศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ  อีกด้วย 

4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์พิเศษในแต่ละรายวิชา

และดำเนินการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จะบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือให้การ

สนับสนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้มีการวางแผนการสนับสนุนการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงาน และให้มีโอกาสก้าวหน้าในสาย
งานที่รับผิดชอบ  

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เป็นปัจจัยนำเข้าเพ่ือใช้ในการประเมิน และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา หลักสูตรมี
นโยบายในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเมื่อมีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน หรือคำอธิบายรายวิชา โดยพยายามให้สอดคล้องความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
ตามลำดับ 

ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนำข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนเพ่ือระกอบกระบวนการ
ทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ดังกล่าวมีความหลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะและมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันในทุกหลักสูตร  ได้แก่  

- ฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้เป็นห้องเรียนส่วนกลาง  
- สำนักคอมพิวเตอร์จัดทำและดูแลระบบสารสนเทศ สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตไร้สายในทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย และจัดเตรียมซอฟแวร์ที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับการเรียน
การสอนให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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- สำนักหอสมุดจัดเตรียมหนังสือ ตำรา ฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการ เรียนการสอนใน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง เช่น  
หนังสือ ตำราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลเฉพาะทางและฐานข้อมูล
ทั่วไป รวมทั้งโปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติในสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์
โปรแกรม Endnote สำหรับการรวบรวมและจัดทำรายการ อ้างอิงสำหรับการจัดทำงานวิจัย และมีการจัด
ห้องค้นคว้าวิจัยไว้เฉพาะสำหรับนิสิต  

ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตร สามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ของสำนักหอสมุดหรือผ่านแบบสำรวจรายชื่อตำราหลักที่ ใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

ในระดับคณะ มีห้องสมุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขึ้นโดยเฉพาะซึ่งจะมีตำรา หนังสือ                       
วารสาร วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ที่จัดทำโดยนิสิตในหลักสูตรและเอกสารอ่ืนๆ ที่จำเป็น โดยอาจารย์
ประจำหลักสูตรสามารถมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นิสิตในหลักสูตร 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน                  
การเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรได้รับทราบและนำผลการประเมินไปประกอบการพัฒนาปรับปรุง                  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับคณะฯและสถาบัน ให้สอดคล้องกับความต้องการของการจัดการเรียนการ
สอน ของหลักสูตรต่อไป 
 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

2.มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

X X X X X 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา  

X X X X X 

5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสตูร ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

6. การทบทวนผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตราฐานการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานในรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสตูรปีท่ีแล้ว  

X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 10 11 12 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 

 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

   พิจารณาจากนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปราย
ถกเถียง การแสดงความคิดเห็น การตอบคำถามของนิสิตในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เมื่อรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว ผู้สอนจะสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่า นิสิตผู้เรียนมีความเข้าใจในหัวข้อและวิชาที่เรียน
หรือไม่  หากได้ผลไม่เป็นที่พอใจนัก ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  
   การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค และการทำรายงาน ก็สามารถชี้ได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนไปเพียงใด  หากพบว่ามีปัญหา ก็จะต้องดำเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการสอนทุกรายวิชาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจมีการสุ่มสังเกตการสอนของอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากศิษย์เก่า 

 ประเมินโดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามจากศิษย์เก่า โดยอาจใช้แบบสอบถาม หรืออาจจัด
ประชุมศิษย์เกา่ ในโอกาสที่เหมาะสม 
     2.2 ประเมินจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต 
 ดำเนินการโดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
     2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
 ดำเนินการโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นในการเพ่ิมเติม หรือ ปรับปรุงหลักสูตรใน
ภาพรวม โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร และจากรายงานการประเมินผลการ
คุณภาพภายใน 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2.2 จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม และ

ในแต่ละรายวิชา  สำหรับกรณีที่พบปัญหาของรายวิชา สามารถดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที
โดยตัวผู้สอน หรืออาจร่วมกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงย่อยๆ ทุกครั้งที่พบ
ปัญหา  สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ จะกระทำทุกๆ 5 ปี  เพ่ือให้หลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



51 
 

 

เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 คำอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจำหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู ้
    สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารแนบหมายเลข 7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
 

 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 

เอกสารแนบหมายเลข  1 
คำอธิบายรายวิชา 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
  แบบ 1.1 (สำเร็จปริญญาโท และทำดุษฎีนิพนธ์) 

67489864  ดุษฎีนิพนธ์      48(0-0-144) 
   Dissertation 

         ศึกษาและพัฒนาประเด็นการวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคงอย่าง
เป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเป็น
ระบบและได้มาตรฐานตามวิธีวิทยาการวิจัย รวมถึงการตีพิมพ์บทความจากดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ    
  A systematic study abd development of research on strategy 
and security presenting the analytical and synthetical competencies and applies the 
strategy and security knowledge on the systematic and standard dissertation according 
to research methodology and publishes in academic journal indexed in TCI database or 
ISI/Scopus databases, respectively. 

 

 แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์) 
 

หมวดวิชาบังคับ       12  หน่วยกิต 
  67470464   ความมั่นคงศึกษา  3(3-0-6) 
      Security Studies 

 ขอบข่ายและแนวทางการศึกษาด้านความมั่นคง นิยามว่าด้วยความมั่นคง 
นิเวศวิทยาความมั่นคง แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ด้านความมั่นคง ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ กับ
ความมั่นคง กลไกที่เสริมสร้างความมั่นคงในระดับสากล ในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ ความ
มั่นคงในระดับท้องถิ่น กลไกทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสำหรับความมั่นคง ปัจจัยที่เกื้อหนุนและ
สั่นคลอนความมั่นคง บทบาทขององค์กรต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความมั่นคง 
แนวโน้มและทิศทางด้านความมั่นคงศึกษา และข้อจำกัดในการศึกษาด้านความมั่นคง  

 Scopes and approach to security studies, definitions of  
security, ecology of security, concepts and theories of security, political regimes and 
security, mechanisms for strengthening security at global, national and local levels, 
socio-political-economic mechanisms for security, positive and negative factors 
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influencing security, new trends and direction of security studies and the limitations of 
security studies 

 
67474164  มหายุทธศาสตร์           3(3-0-6) 
   Grand Strategy 

         ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์  วิวัฒนาการของหลักยุทธศาสตร์
และแนวคิดของนักยุทธศาสตร์ กระบวนทัศน์ด้านยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดทิศทางและแนวทางในการกำหนด
นโยบายของประเทศ ประเภทและระดับยุทธศาสตร์ ทั้งด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษายุทธศาสตร์และกระบวนการกำหนด
ยุทธศาสตร์ การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ประเทศมหาอำนาจและประเทศรอบบ้าน  
    Theories and concepts of strategy and security, evolution of 
strategic principles and the thoughts of strategists, paradigms of strategy resulting in 
directions and approaches to make national policies, types and levels of strategy in the 
fields of security, politics, economy, society, science, technology, energy and environment, 
the methods of strategy, strategy and the process formulating strategy, assessment of 
internal and external strategic environments, national strategies and strategies of 
superpowers and neighboring countries   

 

67477264  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง          3(3-0-6) 

   Advanced Research Methodology 

   วิธีวิทยาด้านสังคมศาสตร์เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ การกำหนดประเด็น 

วิจัย ปรัชญาการตั้งคำถามในงานวิจัย การเลือกแนวทางการทำวิจัย การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย 

การวางแผนการทำวิจัย 

   Research methodology in social sciences on qualitative and 

quantitative approach, Critical research issues identification, philosophy of critical inquiry 

in research, research approach selection, analysis of research literature for conceptual 
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framework formulation, analysis and synthesis of research findings, research work 

planning 

 

67478464  สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ       3(2-2-5) 

   Seminar on Advanced Strategy and National Security Policy 

   ปรัชญากำหนดยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และการ 

กำหนดนโยบาย อิทธิพลจากระบอบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ โลกาภิวัตน์  และ

เทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มาจากท้ังในและต่างประเทศ โดยกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก 

        Philosophy of Strategy formulation, the interplay between 

strategy and policy formulation, dominant influences of political regimes, economy, 

society, sciences, globalization and innovations domestically and internationally with the 

case studies from foreign countries in Asia and Pacific region. 
 
 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 
67499864  ดุษฎีนิพนธ์      36(0-0-108) 
       Dissertation 

       ศึกษาและพัฒนาประเด็นการวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงอย่าง
เป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเป็น
ระบบและได้มาตรฐานตามวิธีวิทยาการวิจัย รวมถึงการตีพิมพ์บทความจากดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ    

   A systematic study abd development of research on strategy 
and security presenting the analytical and synthetical competencies, and applies the 
strategy and security knowledge on the systematic and standard dissertation according 
to research methodology, and publishes in academic journal indexed in TCI database or 
ISI/Scopus databases, respectively. 
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

(1)  นายอนุรัตน์  อนันทนาธร*   
      ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2549-2550  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานวิจัย 
กุลญาดา  เนื่องจำนงค์ และอนุรัตน์ อนันทนาธร. (๒๕๖๓). ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการจัดการภาวะ

ผู้สูงอายุในประเทศไทย: การจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือความมั่นคงของผู้สูงอายุ. วารสารการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย, ๑๒(๒), ๒๑๙-๒๓๖. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

ณัฐพงศ์ มั่งอะนะ, อนุรัตน์ อนันทนาธร, สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และจีระ ประทีป. (๒๕๖๓).  การศึกษา
ความเครยีดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑. วารสารการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย, ๑๒(๒), ๓๓๕-๓๕๕. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

อนุรัตน์ อนันทนาธร.(๒๕๖๓). การประเมินผลการนำนโยบายเศรษฐกิจชุมชนไปสู่การปฏิบัติ. 
วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, ๓(๑), ๖๑-๗๔. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

อภิสรา ม่วงใหม, ธีระ กุลสวัสดิ์, อนุรัตน์ อนันทนาธร, สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และจีระ ประทีป. (๒๕๖๓).  
การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี.  วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๑๒(๑), ๑๗๓-๑๘๘. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

หัสรา ทองกลาง, อมรทิพย์ อมราภิบาล และอนุรัตน์ อนันทนาธร. (๒๕๖๒). พฤติกรรมการเล่นพนันชนไก่
ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหารและกฏหมาย, ๑๑(๑), ๕๖๗-๕๘๕. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

ธานี ขามชัย, สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุรัตน์ อนันทนาธร. (๒๕๖๒). การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
 โรงพยาบาลรัฐเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน: ศึกษากรณีเครือข่ายบริการสุขภาพ
 จังหวัดชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหารและกฏหมาย, ๑๑(๑),  ๑๖๓-๑๘๙. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
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อนุรัตน์ อนันทนาธร. (๒๕๖๒). การจัดการความมั่นคงของวิสาหกิจชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, ๑๑(๓),  ๖๘๓-๗๐๓. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

อนุรัตน์ อนันทนาธร. (๒๕๖๐). ภาวะความเครียดและการจัดการความเครียดของข้าราชการตำรวจ สังกัด 
ตำรวจภูธร ภาค ๒. วารสารการเมือง การบริหารและกฏหมาย, ๙(๓), ๑๓๗-๑๗๑.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

Nurgaduh, M. T., Yossomsakdi, S., and Anunthanathon, A. (2020).  Performance  
management of Defense Attaché Office under Indonesian Embassy in Thailand. 
Journal of Politics, Administration and Law, 12(1), 157-172. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

บทความวิชาการ 
Anantanatorn, A. (2017). The Philosophy of Sufficiency Economy in Thailand: 

An Innovative Approach for Development Poor Countries. Journal of Politics,  
Administration and Law, 9(special), 297-323.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

(2)  นายจักรชัย  ลื่อประเสริฐสิทธิ์*  
      ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2548-2562  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปี พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานวิจัย 
ชัชวาล ภู่ทอง, จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์, และลือชัย วงษ์ทอง. (๒๕๖๓). การบริหารจัดการแรงงานต่าง

ด้าวในภาคเกษตรกรรมตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ตามมาตรา ๖๔ แห่ง
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๕๖๐. วารสารการ
บริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ๖(๓), ๒๒๗-๒๔๓. 

  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
ณรงค์ พรมสืบ, จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์, และอุษณากร ทาวะรมย์. (๒๕๖๓). การศึกษาความเหมาะสม

ในการบริหารการปกครองด้านอทุกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจจังหวัด
ระยองภายใต้แนวคิดการบริหารปกครองท้องถิ่น. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ๙
(๒), ๑-๒๐. 

  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
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น้ำผึ้ง นาพนัธ์ และจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์. (๒๕๖๒). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม ต. นาเกลือ อ. บางละมุง  
จ. ชลบุร.ี วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์, ๑๒(๑), ๗๐-๘๐. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

กนกภรณ์ เทสินทโชติ และจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์. (๒๕๖๑). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดบัประถมสึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑. วารสารบัณฑติศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ๖(๒), 
๑๖๕-๑๗๖. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

ชยภัทฒ์ เทสินทโชติ, ชิตพล ชัยมะดัน และจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์. (๒๕๖๑). รูปแบบผู้นำที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัด
สระแก้ว. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๑๒(๓), ๑๖๓-๑๘๔. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

ภาวินี พลายน้อย และจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์. (๒๕๖๑). ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ๑๑(๑),  
๙๒-๑๐๕.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

อัญมณี ฟูแก้ว และจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์. (๒๕๖๑). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด 
หลังการบำบัดของผู้ผ่านการบำบัดในระบบสมัครใจของค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน: กรณีศึกษา 
จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ๗(๒), ๑๖๓-๑๙๖. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

พิศมร เพ่ิมพูน และจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์. (๒๕๖๐). ปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ๖(๑), ๑๖๘ – ๒๑๑. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที ่๑) 

บทความทางวิชาการ 
จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์. (๒๕๖๐). บททบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ: 

ความหมาย วิวัฒนาการและรากฐานเชิงทฤษฎี.วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๙ 
(๑), ๓๗๑-๔๐๕. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
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(3)  นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์*   
      ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2533-2550  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานวิจัย 
ณัฐพงศ์ มั่งอะนะ, อนุรัตน์ อนันทนาธร, สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และจีระ ประทีป. (๒๕๖๓).  การศึกษา

ความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑. วารสารการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย, ๑๒(๒), ๓๓๕-๓๕๕. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

อภิสรา ม่วงใหม, ธีระ กุลสวัสดิ์, อนุรัตน์ อนันทนาธร, สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และจีระ ประทีป. (๒๕๖๓).  
การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี.  วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๑๒(๑), ๑๗๓-๑๘๘. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

ธานี ขามชัย, สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ และอนุรัตน์ อนันทนาธร. (๒๕๖๒). บริการสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐ 
เพ่ือความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน: ศึกษากรณีเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดชลบุรี.  
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๑(๑), ๑๖๓-๑๘๙.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

สวรรค์นิมิต เตชาวงศ,์ อนุรัตน์ อนันทนาธร, สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ และจีระ  ประทีป. (๒๕๖๒). การจัดการ 
ความมั่นคงด้านแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย. วารสารการเมอืง  
การบรหิารและกฏหมาย, ๑๑(๒), ๒๙๓-๓๑๐. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

 Nurgaduh, M. T., Yossomsakdi, S., and Anunthanathon, A. (2020).  Performance  
management of Defense Attaché Office under Indonesian Embassy in Thailand. 
Journal of Politics, Administration and Law, 12(1), 157-172. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

ตำรา/หนังสือ 
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ,์ นภดล วงษ์น้อม และ พงศธร แก้วมณี (๒๕๖๑). ธรรมาภิบาลกับการประยุกต์ใช้ใน

สังคมไทย. กรุงเทพฯ: หา้งหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม. ที. เพรส. ISBN: ๙๗๘-๖๑๖๙๓๒๐๐-๐-๕ 
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(4)  นางสาวสุปราณี  ธรรมพิทักษ์      
 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2548-2563  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานวิจัย 
พิมพิศ  คชเวศ, วิภาวี  พิจิตบันดาล และสุปราณี  ธรรมพิทักษ์.  (๒๕๖๓). การบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี, ๑๑(๒), ๒๒๑-๒๔๖. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุม่ที่ ๑) 

กันตนา  มาใหญ่ และสุปราณี  ธรรมพิทักษ์.  (๒๕๖๒).  รูปแบบการนำนโยบายการศึกษาปฐมวัยไป
ปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี.  วารสารด้านการ
บริหารรัฐกิจและการเมือง, ๘(๓), ๑-๒๓. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
นิภาพร รอดไพบูรณ์, ชิตพล ชัยมะดัน และสุปราณี ธรรมพิทักษ์. (๒๕๖๓). การนำนโยบายการจัด

การศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและ
การเมือง, ๙(๑), ๒๒-๔๓.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

พรเทพ  นามกร, สุปราณี  ธรรมพิทักษ์ และพงษ์เสฐียร  เหลืออลงกต.  (๒๕๖๒).  องค์ประกอบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัด
จันทบุรี.  วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ๘(๒), ๙๑-๑๑๑. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุม่ที่ ๒) 
มนูญ  บุญนัด และสุปราณี  ธรรมพิทักษ์.  (๒๕๖๒).  การพัฒนาวิธีในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทาง

การแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ ๒ (พิษณุโลก).  วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์, ๙(๒), ๓๕๐-๓๖๒. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
บุญกิต  จิตรงามปลั่ง และสุปราณี  ธรรมพิทักษ์.  (๒๕๖๒).  ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น

ศูนยก์ลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก.  วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์, ๙(๑), ๓๐-๔๓. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
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บุญกิต  จิตรงามปลั่ง และสุปราณี  ธรรมพทิักษ์.  (๒๕๖๑).  การพัฒนานโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก.  วารสารสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ, ๙(๓), ๘๘-๙๘. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
สุปราณี  ธรรมพิทักษ์. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์นโยบายความม่ันคงที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖. วารสารรัฏฐาภิรักษ์, ๖๐(๑), ๔๕-๕๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
Thampitug, S.  (2018).  Development of the Concept Human Security in the Southern 

Border  Provinces of Thailand.  Pertanika Journal of Social Science and Humanity.  
26(3), 2701-2716. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
บทความทางวิชาการ 

สุปราณี  ธรรมพิทักษ์.  (๒๕๖๑).  ผลประโยชน์ของประเทศไทยจากความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
อาเซียนกับฮ่องกงวิเคราะห์กรณีนโยบายและกฎหมายการลงทุน.  RMUTT Global Business 
and Economics Review.  ๑๓(๑), ๑-๑๒. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที ่๑) 
สุปราณี  ธรรมพิทักษ์. (๒๕๖๑). มุมมองเชิงทฤษฎีของการนำนโยบายไปปฏิบัติ. วารสารรมยสาร. ๑๖(๒), 

๕๐๑-๕๑๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที ่๑) 

(5) ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร   
 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2548-2550  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานวิจัย 
มาร์กกุ  ซาโลมา, เอกวิทย์ มณีธร, โชติสา  ขาวสนิท และภารดี ปลื้มโกศล. (๒๕๖๓). การขาดเอกภาพ

เป็นปัญหาของอาเซียน. วารสารวิชาการการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๒(๑), ๓๗-๖๒. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒) 

เขมมารี รักษ์ชูชีพ,  เอกวิทย์ มณีธร,  จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์, ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี และพูนศักดิ์ แสง
สันต์.  (๒๕๖๒). การจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . 
วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, ๑๑(๑), ๔๐๙-๔๓๓. 

http://www.info.scopus.com/
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         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
เอกวิทย์ มณธีร และวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. (๒๕๖๒). การแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ในประเทศไทย สาเหตุ กระบวนการ ผลลัพธ์และปัจจัยที่เอ้ือต่อความสำเร็จ. RMUTT Global 
Business and Economics Review, ๑๔(๑), ๑-๒๒. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

เอกวิทย์ มณีธร และศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร. (๒๕๖๐). พฤติกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การ
บริหารและกฎหมาย, ๙(ฉบับพิเศษ), ๖๙-๙๙.  

Seyha, M., Maneethorn, E. & Cousnit, C. (2018).  Peoples’ Attitude on the Integrity of  
Cambodian Court in Providing Justice to the Poor and Powerless Case Study: 
Boeung Kak Lake Community, Phom Penh, Cambodia. Journal of Politics, 
Administration and Law, 10(1), 433-460. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

(6) นายไพฑูรย์  โพธิสว่าง   
 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2544-2551  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

งานวิจัย 
เสาวรักษ์ หงส์ไทย และไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (๒๕๖๑). ภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลของงานในตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ตามเจตคติของประชาชน: กรณีศึกษาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา. วารสาร
การเมืองการปกครอง, ๘(๒), ๘๕-๙๙. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

ไพฑูรย์ โพธิสว่าง และวิเชียร ตันศิริคงคล. (๒๕๖๐). ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการผู้นำทางการเมืองแบบมี
อำนาจเต็มของสังคมไทย. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, ๙(๓), ๗๓-๑๐๘. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
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ตำรา/หนังสือ 
ไพฑูรย์  โพธิสว่าง. (๒๕๖๑). การเลือกตั้งผู้นำและผู้แทน (พิมพ์ครั้งที่ ๒). ชลบุรี: ฝ่ายนวัตกรรมการเรียน

การสอน, สำนักคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๕๕-๗๑๓-๐  
ไพฑูรย์  โพธิสว่าง. (๒๕๖๑). หลักการเมืองเปรียบเทยีบ : แนวคิด ทฤษฎี อดีต ปัจจุบัน  

และอนาคต (พิมพ์ครั้งที่ ๒). ชลบุรี: ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน, สำนักคอมพิวเตอร์ , 
มหาวิทยาลัยบูรพา. ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๕๕-๗๐๙-๓ 

ไพฑูรย์  โพธิสว่าง. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น : แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัต ิ 
(พิมพ์ครั้งที่ ๒). ชลบุรี: ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน, สำนักคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๕๕-๗๑๒-๓ 

ไพฑูรย์  โพธิสว่าง. (๒๕๖๑). การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ : หลักการ วิธีปฏิบัติ  สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
(พิมพ์ครั้งที่ ๒). ชลบุรี: ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน, สำนักคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๕๕-๗๑๖-๑  

(7) นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน   
  ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2547-2550   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานวิจัย 
พระมหาเสาร์คำ ธมฺมธีโร และภัสนันท์ พ่วงเถื่อน. (๒๕๖๓). หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมของ

คณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ๙(๑), ๑๓๕-๑๔๗.  
          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน. (๒๕๖๒). ภาวะผู้นำกับวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานราชการไทยในพื้นท่ีชายฝั่ง

ทะเลตะวันออก วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๑(๑), ๕๙๓-๖๑๕. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

ปรียานุช จันทเดิม, ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน, อนุรัตน์ อนันทนาธร และจีระ  ประทีป. (๒๕๖๒). ยุทธศาสตร์การ 
ดำรงชีพของชาวประมงพ้ืนบ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก: กรณีศึกษา 
จงัหวัดระยอง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, ๑๑(๓), ๖๕-๘๓. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที ่๑) 

ปฏิพล หอมยามเย็น, ไวพจน์ กุลาชัย, ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน และจุฬาลักษณ์ พันธัง. (๒๕๖๒). การตกเป็น
เหยื่อความรุนแรงของคู่รักผู้ชาย : การวิพากษ์กรณีศึกษา “The Black Widow”. วารสาร
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๑(๑), ๓๕๙-๓๘๓.  
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  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
อมรทิพย์  อมราภิบาล และภัสนันท์  พ่วงเถื่อน. (๒๕๖๑). นักพนันรุ่นเยาว์...เหยื่อหรือผู้กระทำผิด.  

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๐(๑), ๓๘๓-๔๐๕. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

บทความทางวิชาการ 
ภัสนันท์  พ่วงเถื่อน. (๒๕๖๑). จุดจบหรือการกลายร่างของการจัดการภาครัฐแนวใหม่: บทสำรวจ 

ภาครัฐไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๐(๒), ๗๓-๑๐๖.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

(8) นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก   
 ประสบการณ์สอน 
     ปี พ.ศ. 2549 – 2550 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานวิจัย 
นำโชค วรศิลป์, วงพักตร์  ภูพั่นธ์ศรี, สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ และธีระพงษ์  ภูริปาณิก. (๒๕๖๓). การปรับตัว

ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ที่มีต่อการเข้ามาของระบบธุรกรรมการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ม กรณีศึกษา: พนักงานธนาคารกรุงเทพกลุ่มสาขาในพัทยา. วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, ๑๒(๓), ๓๘๓-๔๐๐. 

     (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
สนิทเดช จินตนา และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๖๓). ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางในการสร้างความ

เข้มแข็ง ให้กบัวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๒
(๓), ๑๗๙-๑๙๓. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์, และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๖๐). ข้อสังเกตบางประการต่อ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙. วารสารกฎหมาย, ๑๐
(๑๙), ๘๙ – ๑๐๕.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

(9) นายธีระ กุลสวัสดิ์    
  ประสบการณ์สอน 
     ปี พ.ศ. 2549 – 2550 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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งานวิจัย 
ธีระ กุลสวัสดิ์ และธัญพิชชา สามารถ. (๒๕๖๓). การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุภายในครอบครัว: 

สาเหตุและแนวทางการป้องกัน. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๒(๒), ๑๑๑-๑๒๗. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

อภิสรา ม่วงใหม, ธีระ กุลสวัสดิ์, อนุรัตน์ อนันทนาธร, สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และจีระ ประทีป. (๒๕๖๓).  
การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี.  วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๑๒(๑), ๑๗๓-๑๘๘. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

สนิทเดช จินตนา, ธีระ กุลสวสัดิ์ และอนุรัตน์ อนันทนาทร. (๒๕๖๒) การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ
ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย. 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, ๑๒(๕), ๑๐๔๗-๑๐๖๐. 

        (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
โสภณ น้ำส้ม, ธีระ กุลสวัสดิ ์และอมรทิพย์ อมราภิบาล. (๒๕๖๒) พฤติกรรมเล่นพนันไก่ชนของประชาชน

ในจังหวัดบุรีรัมย์: บูรณาการทฤษฎีการาตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แบบ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ๑๕(๑), ๑๗-๓๓.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

ชรินทร ประสมสุข และธีระ กุลสวัสดิ์. (๒๕๖๑). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่  
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, ๑๐(๓),  
๓๑๙-๓๓๔.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมลูระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ธีระ กุลสวัสดิ์ และธีระวัฒน์ จันทึก. (๒๕๖๐). การพัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้างปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ผลสำหรับกำหนด
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ. Veridian E-Journal, 
Silpakorn University, ๑๐(๒), ๑๙๕๐-๑๙๖๘. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

(10) ร้อยตำรวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล  
  ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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งานวิจัย 
ศักดิ์ดา ต้นคชสาร, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, วิเชียร ตันศิริคงคล และสุขพัฒน์ อนนท์จารย์. (๒๕๖๒). 

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์, ๙(๒), ๓๙๐-๔๐๔. 

         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
ไพฑูรย์ โพธิสว่าง และวิเชียร ตันศิริคงคล. (๒๕๖๐). ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการผู้นำทางการเมืองแบบมี 

อำนาจเต็มของสังคมไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๙(๓), ๗๓-๑๐๘.  
         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
ตำรา/หนังสือ 
วิเชียร ตันศิริคงคล. (๒๕๖๓). การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๖๒ จังหวัดชลบุร.ี กรุงเทพมหานคร: สำนักวิจัยและพัฒนา, สถาบัน
พระปกเกล้า. ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๔๗๖-๑๕๔-๔ 

(11) นายชยัณรงค์ เครือนวน  
 ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานวิจัย 
ชัยณรงค์ เครือนวน. (๒๕๖๓). ยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการทางสังคม และข้อเสนอ

เชิงนโยบายภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง. วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา, ๘(๑), ๒๕-๔๗. 

         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และชัยณรงค์ เครือนวน. (๒๕๖๒). สิทธิชุมชนกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น หลักคิดและความเป็นจริงทางสังคม: กรณีศึกษาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๑(๓), ๓๙-๖๓.  

         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และชัยณรงค์ เครือนวน. (๒๕๖๑). ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตราการ

แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมที่มีต่อชาวประมงพ้ืนบ้าน: 
กรณีศึกษาอ่าวตราด จังหวัดตราด. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๐(๒), ๓๙๙-
๔๒๔.   

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)  
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สกฤติ อิสริยานนท์, ชัยณรงค์ เครือนวน และเมทินา อิสริยานนท์. (๒๕๖๑). ความเป็นประชาธิปไตยใน
ชุมชนชนบทของไทย: ศึกษาชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ำบางปะกง. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา
, ๖(๑), ๑๖-๓๙.  

         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือนวน. (๒๕๖๐). โครงสร้างอำนาจและการกระจุกตัวของความมั่ง

คั่งในท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๙(๓), ๑๑๑-๑๓๔.   

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)  
ชัยณรงค์  เครือนวน . (๒๕๖๐). ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน “ชนบท” ไทยกับการเคลื่อนไหวสู่

ประชาธิปไตย: กรณีศึกษา “ชนบท” แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, ๖(๑), ๖๑-๘๖.  

         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
ชัยณรงค์ เครือนวน. (๒๕๖๐). ประชาธิปไตยชุมชนกับการสร้างพลังอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 

กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี, ๖(๒), ๑๐๙-๑๓๒.   

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
บทความทางวิชาการ 
ชยัณรงค์ เครือนวน, สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ และศักดา ศิลากร. (๒๕๖๒). ความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, ๗(๑), 
๙๙-๑๑๕. 

         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
ชัยณรงค์ เครือนวน และพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (๒๕๖๑). ข้อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรม

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในมุมมองของภาคประชาชน บทสังเคราะห์เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่การ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม. วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา, ๖(๑), ๔๐-๖๒.  

         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

(12) นายเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์         
      ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2548-2562  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปี พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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งานวิจัย 
กิจฐเชต ไกรวาส และเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์. (๒๕๖๓). กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการ

ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออก. วารสารชมุชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครราชสีมา, ๑๔(๒), ๘๔-๙๔. 

        (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
กิจฐเชต ไกรวาส และเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์. (๒๕๖๒). ธรรมภิบาลในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ. 

วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์), ๕(๑), 
๑๓๘-๑๔๙. 

        (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒) 
เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์. (๒๕๖๐). การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา จังหวัดระยอง. วารสารชุมชนวิจัย มหาวทิยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, ๑๑(๑), 
๗๕-๘๔. 

        (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดบัชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 



68 
 

 

 เอกสารแนบหมายเลข  3 
สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษเป็นอาจารย์ 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
 

. 

ชื่อวิชา 

 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์การสื่อสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

แบบ 1.1 (สำเร็จปริญญาโท และ 
ทำดุษฎนีิพนธ์)  

               

67489864  ดุษฎีนิพนธ์                 

แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา 
และทำดุษฎนีิพนธ์) 

               

หมวดวิชาบังคับ                 

67470464  ความมั่นคงศึกษา                

67474164  มหายุทธศาสตร์                
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. 

ชื่อวิชา 

 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์การสื่อสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

67477264  วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง                

67478464  สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ 

               

หมวดดุษฎีนิพนธ์                

67499864  ดุษฎีนิพนธ์                
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO) 
 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
       1.  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
       2.  มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
       3.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
      4.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 ด้านความรู้ 
  นิสิตระดับปริญญาเอกต้องแสดงศักยภาพด้านองค์ความรู้ ดังนี้ 
       1. มีความรู้มากเพียงพอที่จะวิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงได้ในระดับเชี่ยวชาญ 
      2. มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจยัอย่างลึกซ้ึง  
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. นิสิตสามารถประยุกต์ทฤษฎีด้านการจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงได้อย่างประณีต 
     2. นิสิตทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อยู่ในระดับสูง 
     3. นิสิตสามารถนำผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์แปลงไปสู่นโยบายสาธารณะได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
 นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพที่ต้องเก่ียวข้องกับผู้คนที่มาจากสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ผู้ที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่จะมาอยู่ใต้บังคับ
บัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นิสิต
ระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจแนะนำให้นิสิตไปเข้าฟังในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 
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      1. สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทำงาน 
     2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
      3. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. สามารถแก้ไขปญัหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
      2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม  
      3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
      การวัดมาตรฐานนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการ
แก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ ต่อนิสิตในชั้นเรียน หรือนิสิตหลักสูตรอ่ืน และอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนสิิต 
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

 
 



76 

 

 

 

เอกสารแนบหมายเลข  6 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ    

    ความมั่นคง 
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in  

       Strategy and Security 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ 

    ความมั่นคง 
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in  

       Strategy and Security 

 
คงเดมิ 

จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1       51 หน่วยกิต 
แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า     51 หน่วยกิต 
 

จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1       48 หนว่ยกิต 
แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า     48 หน่วยกิต 
 

 
 

ปรับลด 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลกัสูตร  

1) แบบ 1.1 1) แบบ 1.1  



77 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                         ไม่นับหน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์    51 หน่วยกิต 
 
2) แบบ 2.1 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                         ไม่นับหน่วยกิต 
          หมวดวชิาบังคับ     9        หน่วยกิต 
          หมวดวชิาเลือก                                   6        หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์    36 หน่วยกิต 
 

 หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต 
 
2) แบบ 2.1 
 หมวดวิชาบังคับ    12 หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์    36 หน่วยกิต 
 
 

ปรัปลด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นายสัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ 
2) นายธีระพงษ์  บัวหล้า 
3) นายอนุรัตน์  อนันทนาธร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นายสัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ 
2) นายอนุรัตน์  อนันทนาธร 
3) นายจักรชัย  สื่นประเสริฐสิทธิ์ 

 
ปรับเพิ่ม 
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หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
แบบ 1.1 (สำเร็จปริญญาโท และทำดุษฎีนิพนธ์)  

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  

67470359 ปรัชญาและแนวการศึกษาทาง
สังคมศาสตร์ 
Philosophy and Approach to 
Social Sciences 

3(3-0-6)    ตัดออก 

67470459 ความมั่นคงศึกษา 
Security Studies 

3(3-0-6)    ตัดออก 

หมวดดุษฎีนิพนธ์  

67489859 ดุษฎีนิพนธ์  
Dissertation 

51 (0-0-
153) 

67489864 ดุษฎีนิพนธ์  
Dissertation 

48 (0-0-
144) 

ปรับลดจำนวน
หน่วยกิต 

แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา และทำดุษฎีนิพนธ์)  

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  

67470359 ปรัชญาและแนวการศึกษาทาง 3(3-0-6)    ตัดออก 



79 

 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

สังคมศาสตร์ 
Philosophy and Approach to 
Social Sciences 

67470459 ความมั่นคงศึกษา 
Security Studies 
 

3(3-0-6)    ตัดออก 

หมวดวิชาบังคับ  
 

 

   67470464 ความมั่นคงศึกษา 
Security Studies 

3(3-0-6) ปรับย้ายมาจาก
หมวดวิชาปรับ

พ้ืนฐาน 
67474159 มหายุทธศาสตร์ 

Grand Strategy 
3(3-0-6) 67474164 มหายุทธศาสตร์ 

Grand Strategy 
3(3-0-6) คงเดิม 

67478459 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ  
Seminar on Advanced Strategy 

3(2-2-5) 67478464 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ  
Seminar on Advanced Strategy 

3(2-2-5) คงเดิม 
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หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

and National Security Policy 
 

and National Security Policy 

67477259 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 
Advanced Research Methodology 
 
 

3(3-0-6) 67477264 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 
Advanced Research 
Methodology 

3(3-0-6) คงเดิม 

หมวดวิชาเลือก   
 ให้เลือก 1 วิชา จาก 6 รายวิชาต่อไปนี้ 
67488559 สัมมนาธรรมาภิบาลและจริยธรรม

สำหรับนักยุทธศาสตร์ 
Seminar on Good Governance 
and Ethics for Strategists 
 

3(2-2-5)    ตัดออก 

67488659 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
Seminar on contemporary Issues 
on Strategy and Security 

3(2-2-5)    ตัดออก 
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หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

 

67488759 สัมมนาสันติวิธีและการจัดการความ
ขัดแย้ง 
Seminar on Peace Resolution 
and Conflict Management 
 

3(2-2-5)    ตัดออก 

67488859 สัมมนาภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก 
Seminar on Contemporary 
Threats in Asia and Pacific Region 
 

3(2-2-5)    ตัดออก 

ให้เลือกอีก 1 วิชา จาก 2 รายวิชาต่อไปนี้  

67487359 เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 
Advanced Techniques in 
Qualitative Research 
 

3(3-0-6)    ตัดออก 

67487459 เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง  3(3-0-6)    ตัดออก 
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หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

Advanced Techniques in 
Quantitative Research 
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