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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักจัดการศึกษา 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส    T20162153604797 
ภาษาไทย:  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Political Science Program in Strategy and Security 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Political Science (Strategy and Security) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  M.Pol.Sc (Strategy and Security)  
 
 

3. วิชาเอก    -ไม่มี- 

 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
 แผน ข   ไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

 



5 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร  

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้   

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

5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน) 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  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 พ.ศ. เปิดสอนภาคการศึกษา  ปีการศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559   
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่  3 / 2564 
  วันที่ 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 พ.ศ. 2565 
  
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. (รฐัประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 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 

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

      (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             ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน  7 เรื่อง 

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
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
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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 ความมั่นคงด้านสุขภาพและการเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุข เป็นต้น ด้วยสถานการณ์ข้างต้น ทำให้แต่ละประเทศต้องกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและ
ยืดหยุ่นเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่นับวันจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางตอ่ประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

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 เพ่ือผลิตทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษา
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 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม 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 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่คำนึงถึง

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ 
และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564-2567 ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ ก) ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก ข) การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพ้ืนที่
ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน และ ค) การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้
หลักสูตรมุ่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้ง มีทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ช่วยยกระดับสังคม และสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความ
ต้องการของพ้ืนที่ภาคตะวันออก ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงได้



10 
 
อย่างทันท่วงที นอกจากนั้น การพัฒนาหลักสูตรยังต้องสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย  
พันธกิจที่ชัดเจนและมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่ต้องการนำมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะชีวิตที่รอบด้าน โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ และ
ผลักดันให้ประเทศยืนหยัดได้อย่างสง่างาม  มั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก ดังนั้น การ
พัฒนาหลักสูตรจึงต้องกำหนดรายวิชาที่เน้นคุณภาพทางวิชาการของผู้เรียน เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
และบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม โดยทั้งหมดผสมผสานผ่านทางการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น และ
ผ่านทางการวิจัยอย่างลึกซึ้ง 

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- 
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้  มีทักษะ และความสามารถด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และพร้อมประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐาน
ด้านวิชาการ และธรรมาภิบาล เป็นสำคัญ 
 

-ความสำคัญ- 
นับตั้งแต่โลกเปลี่ยนสหัสวรรษใหม่ ความม่ันคงมีนัยสำคัญที่มากกว่าการทหาร ประกอบกับบริบท

ของโลก และเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรง เป็นผลให้แต่ละประเทศ
ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านความมั่นคงหลายด้าน อาทิ ความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคง
ทางการเมือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทาง
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความมั่นคงของมนุษย์ในอีกหลายมิติทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น 
 ความท้าทายด้านความมั่นคงดังกล่าวกลายเป็นสิ่งใหม่ที่หลายประเทศยังไม่อาจสร้างระบบและ
กลไกที่เหมาะสมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลพวงมาจากปัญหาด้านความมั่นคงข้างต้น  
การสร้างระบบและกลไกที่เหมาะสมสำหรับแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงความมั่นคงด้านต่างๆ 
จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาคใกล้ เคียง ด้วยเหตุดังกล่าว การจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงในด้านต่างๆ จึงกลายเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสมดุลและเสถียรภาพ
ของแต่ละประเทศให้ดำรงสถานภาพอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีศักดิ์ศร ี

ดังนั้น การผลิตนักวิชาการด้านยุทธศาสตร์และมั่นคงในระดับบัณฑิตศึกษา จึงกลายเป็นกลไก
สำคัญที่สุดกลไกหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศได้ และถือว่าเป็นภารกิจสำคัญยิ่ งของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
เพ่ือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในระดับสูง และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่
อาจเกิดข้ึนได้ท้ังในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค 

 

-เหตุผลในการปรับปรุง-   
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบ
กับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็น
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เงื่อนไขสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้เดิม ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึง
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน และสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
  
 

-วัตถุประสงค์- 
เมือ่สิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้   
1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ตลอดจนเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน อีกทั้งมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2) มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขายุทธศาสตร์และความมั่นคงในลักษณะ
สหวิทยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ได ้

3) มีความสามารถ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้  และ
ประสบการณ์ในสาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคงในการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในบทบาทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงาน และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถใช้ความรู้ ในศาสตร์มาชี้นำสังคมใน
ประเด็นทีเ่หมาะสม 

5) มีทักษะการสืบค้น ตีความ และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงเน้นการพัฒนาอาจารย์และการพัฒนาทักษะของนิสิต 
 

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. ศึกษาดูงานเพื่อเปรียบเทียบการบริหาร
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) 
เพ่ือให้หลักสูตรตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท้ัง
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. สนับสนุนให้นิสิตศึกษาดงูานที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
เช่น โครงการพระราชดำริ สถาบันการศึกษา
ทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง เป็นต้น 
3. จัดฝึกอบรมนิสิตในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดทำวิจัยหรือดุษฎีนิพนธ์ เช่น อบรม
จริยธรรมการวิจัย อบรมทักษะการเรียนรู้
สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อบรม
ระบบ i-Thesis เป็นต้น 

1. นิสิตเผยแพร่ผลงานวิชาการ
อย่างน้อย 1 ชิ้น ตลอดหลักสูตรฯ 
 
2. นิสิตไดร้ับการศึกษาดูงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง อย่าง
น้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 
3. นิสิตได้รับการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำวิจัย/ดุษฎีนิพนธ์
อย่างน้อย 3 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 
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หมวดที่ 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 (ระบุรายละเอียด)...........................................................   
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาดำเนินการ 
  วัน – เวลาราชการปกติ 
  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).....วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น........... 

 2.2 วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น  เดือน...มิถุนายน  ถึง  ตุลาคม 
ภาคการศึกษาปลาย  เดือน...พฤศจิกายน ถึง  กมุภาพันธ์ 

2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
2.3.1  หากเคยผ่านการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการ สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร หรือวิทยาลัยการทัพ หรือ
เทียบเท่า หรือหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทหาร ผู้เรียนอาจขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

2.3.2  หากเคยผ่านการศึกษาในหลักสูตรประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบัน
วิชาการทหารบกชั้นสูง  หรือหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบัน
วิชาการทหารเรือชั้นสูง หรือหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ   โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  หรือหลักสูตรนายทหารบก
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อาวุโส  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  หรือหลักสูตรนายทหารเรืออาวุโส สถาบันวิชาการทหารเรือ
ชั้นสูง  หรือหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึก
ศึกษาทหารอากาศ  หรือหลักสูตรนายทหารอาวุโส  กองบัญชาการทหารสูงสุด  ผู้เรียนอาจขอเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

2.3 .3 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบู รพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        
พ.ศ. 2562 รวมทัง้รายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
2.4.1 นิสิตขาดองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
2.4.2 นิสิตมีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
2.4.3 นิสิตขาดทักษะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสากลอันเป็นที่ยอมรับ 
2.4.4 นิสิตขาดทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 
2.4.5 นิสิตขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

2.5 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.4 
2.5.1 จัดให้นิสิตเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
2.5.2 จัดอบรมเสริมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.5.3 จัดอบรมเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสากลอันเป็นที่ยอมรับ 
2.5.4 จัดอบรมเทคนิคการพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ 
2.5.5 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก แบบ ก 2 
จำนวนรับเข้า  ปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ปีที่ 2 (8) 5 5 5 5 
รวม 5 (8) 10 10 10 10 

คาดว่าจะสำเร็จการศกึษา 8 5 5 5 5 

แผน ข 
จำนวนรับเข้า  ปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ปีที่ 2 (28) 30 30 30 30 
รวม 30 (28) 60 60 60 60 
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ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

คาดว่าจะสำเร็จการศกึษา 28 30 30 30 30 

หมายเหตุ: จำนวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึงนิสิตคงค้างจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  

2.7 งบประมาณตามแผน 
 หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,550 5,250 5,250 5,250 5,250

 หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 339 353 366 381 396 
2. งบดำเนินการ 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 
3. งบลงทุน 157 157 157 157 157 
4. งบเงินอุดหนุน 1,879 1,879 1,879 1,879 1,879 

รวม 3,802 3,816 3,829 3,844 3,859 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหวัต่อปี 80,000 บาท 

2.8 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.9 การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา และประสบการณ์ และการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย 
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การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต และประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ทั้งในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีรายละเอียดการเทียบโอนหน่วยกิตดังนี ้

2.9.1  หากเคยผ่านการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร หรือวิทยาลัยการทัพ หรือ
เทยีบเท่า หรือหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทหาร ผู้เรียนอาจขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

2.9.2  หากเคยผ่านการศึกษาในหลักสูตรประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบัน
วิชาการทหารบกชั้นสูง  หรือหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูง หรือหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ   โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ สถาบันวิชาการ
ทหารอากาศชั้นสูง  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  หรือหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส  สถาบัน
วิชาการทหารบกชั้นสูง  หรือหลักสูตรนายทหารเรืออาวุโส สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  หรือหลักสูตร
นายทหารอากาศอาวุโส สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  หรือ
หลักสูตรนายทหารอาวุโส  กองบัญชาการทหารสูงสุด  ผู้เรียนอาจขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 
หนว่ยกิต 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
แผน ข   ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกติ 

 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

   1) แผน ก แบบ ก 2 
   หมวดวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 2) แผน ข 
   หมวดวิชาบังคับ  15 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หนว่ยกิต 
   งานนิพนธ์   6 หนว่ยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
 แผน ก  แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ 
 67451164   ความมั่นคงศึกษา       3(3-0-6) 
       Security Studies 
 67457164   วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
   Social Science Research Methodology 
 67456164   ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความม่ันคง    3(3-0-6) 
   Theories of Public Administration for Security 
 67452164   การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศและความมั่นคง 3(3-0-6) 
   Strategic Planning for National and Security Development 

67452364   การจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง    3(3-0-6) 
   Security Resources Management 
 
 หมวดวิชาเลือก 
 67462464   การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงทางสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
   Resources Management for Environmental Security 
 67462564  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์   3(3-0-6) 
   Resources Management for Human Security 
 67468364  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความม่ันคง  3(3-0-6) 
   Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security 

67450164  สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง   3(3-0-6) 
   Seminar on Strategic and Security Management 
 67468264      สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี   3(3-0-6) 
      Seminar on Peace and Conflict Study 
 67452264      นโยบายสาธารณะและความม่ันคงแห่งชาติ   3(3-0-6) 
      Public Policy and National Security 

67468464  สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ     3(3-0-6) 
   Seminar on Deserter Management 
 
 วิทยานิพนธ์ 
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 67469964   วิทยานิพนธ์               12 (0-0-36) 
   Thesis 
 

แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ 

 67451164   ความม่ันคงศึกษา       3(3-0-6) 
       Security Studies 
 67457164   วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
   Social Science Research Methodology 
 67456164   ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมัน่คง    3(3-0-6) 
   Theories of Public Administration for Security 
 67452164   การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศและความมั่นคง 3(3-0-6) 
   Strategic Planning for National and Security Development 

67452364   การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง    3(3-0-6) 
   Security Resources Management 
 
 หมวดวิชาเลือก 
 67462464   การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงทางสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
   Resources Management for Environmental Security 
 67462564  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์   3(3-0-6) 
   Resources Management for Human Security 
 67468364  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความม่ันคง  3(3-0-6) 
   Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security 

67450164  สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง   3(3-0-6) 
   Seminar on Strategic and Security Management 
 67468264   สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  3(3-0-6) 
     Seminar on Peace and Conflict Study 
 67452264     นโยบายสาธารณะและความม่ันคงแห่งชาติ  3(3-0-6) 
     Public Policy and National Security 

67468464  สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ      3(3-0-6) 
 Seminar on Deserter Management 
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งานนิพนธ ์
 67469864   งานนิพนธ์                                                     6(0-0-18) 
   Independent Study 

 
  

ความหมายของรหัสวิชา 
 674 กลุ่มวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
 เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง เลขรหัสวิชาของส่วนงาน 
 เลขรหัสหลักที่ 4 หมายถงึ ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสหลักท่ี 5 หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขายุทธศาสตร์และความม่ันคงดังนี้ 
 เลข 0 หมายถึง ปรับพื้นฐาน 
 เลข 1 หมายถึง พ้ืนฐานเฉพาะ 
 เลข 2 และ 3 หมายถงึ ยุทธศาสตร์และความมั่นคงขั้นพื้นฐาน 
 เลข 4 และ 5 หมายถึง ยุทธศาสตร์และความมั่นคงขั้นสูง 
 เลข 6 หมายถึง ทฤษฎี 
 เลข 7 หมายถงึ วิจัย 
 เลข 8 หมายถึง สัมมนา 
 เลข 9 หมายถงึ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
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แผน ก แบบ ก 2 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 67451164 ความมั่นคงศึกษา 
Security Studies 

3(3-0-6) 

67456164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความม่ันคง 3(3-0-6) 
Theories of Public Administration for 
Security  

3(3-0-6) 

67452164  
  
       Strategic Planning for National and Security Development 

 

การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศและความม่ันคง 
Strategic Planning for National and 
Security Development 

3(3-0-6) 

67452364 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง  
Security Resources Management 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 12 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 67457164 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
Social Science Research Methodology 

3(3-0-6) 

วิชาเลือก 674xxxxx วิชาเลือก 3 
674xxxxx วิชาเลือก 3 
674xxxxx วิชาเลือก 3 

รวม (Total) 12 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 67469964 วิทยานิพนธ์ 
Thesis  

12(0-0-36) 

รวม (Total) 12 
 
แผน ข 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 67451164 ความมัน่คงศึกษา 
Security Studies 

3(3-0-6) 

67456164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6) 
Theories of Public Administration for 
Security  

3(3-0-6) 

67452164  
  
       Strategic Planning for National and Security Development 

 

การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพฒันา
ประเทศและความม่ันคง 
Strategic Planning for National and 
Security Development 

3(3-0-6) 

67452364 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง  
Security Resources Management 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 12 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคบั 67457164 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
Social Science Research Methodology 

3(3-0-6) 

วิชาเลือก 674xxxxx วิชาเลือก 3 
674xxxxx วิชาเลือก 3 
674xxxxx วิชาเลือก 3 

รวม (Total) 12 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกติ  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเลือก 674xxxxx วิชาเลือก 3 
674xxxxx วิชาเลือก 3 

งานนิพนธ ์ 67469864
      

งานนิพนธ์ 
Independent Study                             

6(0-0-18) 

รวม (Total) 12 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 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) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2546 
 ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532 
 ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน  10 เรื่อง  
 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67463159 ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 3(3-0-6) 
67474159 มหายุทธศาสตร์ 3(3-0-6) 
67452259 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแหง่ชาติ 3(3-0-6) 
67456159 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความม่ันคง 3(3-0-6) 

  
 ภาระงานสอนในหลักสตูรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67452164 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศและ

ความมั่นคง 
3(3-0-6) 

67452264     นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
67451164 ความมัน่คงศึกษา 3(3-0-6) 

 

 
(2)  นายจักรชัย  สื่อประเสริฐสิทธิ์* 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 
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ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน  9 เรื่อง 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม  
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67470459 ความม่ันคงศึกษา 3(3-0-6) 
67452159 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศและ

ความมั่นคง 
3(3-0-6) 

67450159 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง 3(2-2-5) 

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67451164 ความมั่นคงศึกษา  3(3-0-6) 
67468364 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความ

มั่นคง 
3(3-0-6) 

67452264 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 

(3)  นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์*      เลขประจำตัวประชาชน  3-1015-01268-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  
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67451164 ความมั่นคงศึกษา 3(3-0-6) 
67456164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความม่ันคง 3(3-0-6) 
67452264   นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 

   (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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน  11 เรื่อง 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 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) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67452264 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
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(5) ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร เลขประจำตัวประชาชน 3-2001-0061X-XX-X 
ร.ด. (ร ัฐประศาสนศาสต์ ) จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2537 
รป.บ. (การบรหิารบุคคล)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2544 
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 ไม่นบัหน่วยกติ 
67652264 นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 3(3-0-6) 
67668264 สัมมนาการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
67664264 การบริหารงานอัยการ 3(3-0-6) 
67668464 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67452264    นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
67468464  สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6) 

(6) นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง เลขประจำตัวประชาชน 3-3017-0027X-XX-X 
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2526 
วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2523 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
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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 

67450164 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง 3(2-2-5) 

(7) นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน เลขประจำตัวประชาชน 3-1409-0001 X-XX-X 
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
รป.ม. (องค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2545 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 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  

รหสัวิชา 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) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหสัวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67456164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6) 
67452264   นโยบายสาธารณะและความมัน่คงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
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       (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 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6) 
67457159 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
67462859 ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

      
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67457164 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

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

 ปร.ด. (การวิจยัและสถติิทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบรูพา 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) 

      
     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67457164 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 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 

67117159 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
67112259 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
67114259 หลักการเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
67122359 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 3(3-0-6) 
67122459 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
67128159 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
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  ภาระงานสอนในหลักสตูรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

67452164 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศและ
ความม่ันคง 

3(3-0-6) 

67468264    สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 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                              
 ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน  9 เรื่อง   
(เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 ภาระงานสอนเดิม  
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกติ 

67233059 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจการเมือง 3(3-0-6) 
67232559 วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
67222659 การเมืองของคนชายขอบ 3(3-0-6) 
67249259 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
67223159 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น 3(3-0-6) 
67333259 การพฒันาอุตสาหกรรมและแรงงาน 3(2-2-5) 

             
  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกติ 
67452164 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศและ

ความมั่นคง 
3(3-0-6) 

67468264    สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 3(3-0-6) 
67457164 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
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(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) 

             
  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
67462464 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
67468464 สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6) 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ   

   เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของข้อบังคับระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
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5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
การทำวิจัยวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความม่ันคง  มีการดำเนินการ

ภายใต้การดูแลคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการเลือก
หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตจนแล้วเสร็จ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ และดูแลรับผิดชอบในขั้นตอนการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยให้ความสำคัญกับ
การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการ
วิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์
ผล การอภิปรายผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการ
วิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ใน
ลักษณะที่เป็นฉบับเต็ม (Full Paper) ส่วนงานนิพนธ์จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ทีป่รึกษางานนิพนธ์ 

5.3 ช่วงเวลา 
      แผน ก แบบ ก 2  (ทำวิทยานิพนธ์)  เริ่มทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี 2 ภาคการศึกษาต้น              

แผน ข เริ่มทำงานนิพนธ์  ต้ังแตป่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  
5.4 จำนวนหน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
 ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ     6  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ การเสนออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้คำแนะนำปรึกษาในการ
ทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระแก่นิสิต เช่น  การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนำแหล่งข้อมูล  
การจัดตารางเวลาเข้าพบ/ให้คำปรึกษา การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ และอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1)  การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
(2)  สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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(3)  การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต แผน ก แบบ ก 2 ต้องเปน็ระบบเปิด  
(4) สอบประมวลความรู้ผ่านสำหรับนิสิต แผน ข ที่ เรียนตามแผนการศึกษาซึ่งไม่ต้องทำ

วิทยานิพนธ์แต่ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

- มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และมีจรรยาบรรณในการวิจัย  

มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
การวิจัยในเนื้อหา โดยการยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องใน
ประเด็นขา้งต้นให้นิสิตได้วิเคราะห์และตระหนักในด้านนี้ 

- มีความรูค้วามสามารถในสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง 

มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง ทั้งในลักษณะแยกรายวิชาและรายวิชาท่ีสะท้อนความรู้
โดยองค์รวม 

- สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห ์วิจารณ์
งานวิจัยและงานวิชาการทางด้านยุทธศาสตร์
และความมั่นคงได้อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา 
ตลอดจนอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 

มีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
งานวิจัยและงานวิชาการทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฝึก
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ และเป็นระบบในการประเมินปัญหาความมั่นคงจากภัย
คุกคาม ตลอดจนกำหนดเป้าหมายและจัดวางยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
เพื่อจัดการกับปัญหาข้างต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีการจัดการเรียนรู้ให้นิสิตได้ทำงานเป็นกลุ่ม เน้นการอภิปราย การ
นำเสนอ การทำวิจัย การเรียนรู้ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนอย่างมีประสิทธภิาพและสร้างสรรค์ 

- มีทักษะสื่อสารและสร้างสัมพนัธภาพกับ
บุคคลอื่น สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามตาม
บริบทท่ีได้รับ 

มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอ
ข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทุกรายวิชา 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO) 
PLO 1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
PLO 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
PLO 1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนษุย์ 
PLO 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
PLO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
PLO 2.2 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน์ 
PLO 2.3 สามารถบรูณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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PLO 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 
PLO 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
PLO 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
PLO 4.1 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
PLO 4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 
PLO 4.3 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
PLO 5.1 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือโปรแกรมประยุกต์ทาง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
PLO 5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นำเสนออย่างเหมาะสม  
PLO 5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 
3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO) 
แผน ก แบบ ก 2 (ปีที่ 1) 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง นโยบายทาง
สังคม รวมถึงการบริหารงานภาครัฐ 
 2. สามารถระบุประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง นโยบายที่
เกี่ยวข้องและการบริหารงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
 3. สามารถวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคง นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
และการบริหารงานภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
 4. มีองค์ความรู้ด้านสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 5. สามารถรับข้อมูลทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากการฟังหรือการอ่านและตีความหมาย
ทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขได้ถูกต้อง นำเสนอและสื่อสารในทางวิชาการได้อย่าง
เหมาะสม 
 6. สามารถเรียนรู้และปรับใช้สื่อรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 7. มีทักษะเพ่ิมเตมิในการส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผน ก แบบ ก 2 (ปีที่ 2)   
 1. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงเข้ากับศาสตร์อ่ืนได้ ด้วยการ
คิดค้นหัวข้อในการทำวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
 2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการอ้างอิงงานของบุคคลอ่ืนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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ในกรณีทีน่ำผลงานของผู้อื่นไปใช้ 
 3. สามารถนำองค์ความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาในด้าน
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง และนโยบายทางสังคมอ่ืนๆ โดยประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่ได้รบัในชั้นเรียน 
 4. สามารถนำหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ทางด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงได้ 
 5. สามารถบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและบทเรียนที่ถอดมาจากประสบการณ์ จริง เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงให้สอดคล้องกับบริบท
หรอืสถานการณ์ปัจจุบัน  
 6. มีความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง รู้จักค้นคว้า ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
 7. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นำและผู้ตาม ในสถานการณ์
ที่แตกต่างกันได้ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 8. สามารถอ่านผลงานทางวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และนำข้อค้นพบจาก
งานวิจัยต่างๆ มาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมพูนองคค์วามรู้ด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคงได้ 
 9. มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางดา้นยุทธศาสตร์และความมั่นคง เพ่ือ
ตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผน ข  (ปีที ่1) 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง นโยบายทาง
สังคม รวมถึงการบริหารงานภาครัฐ 
 2. สามารถระบุประเด็นปญัหาที่เก่ียวข้องกับด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคง นโยบายที่
เกี่ยวข้องและการบริหารงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
 3. สามารถวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปญัหาด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคง นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
และการบริหารงานภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
 4. มีองค์ความรู้ด้านสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 5. สามารถรับข้อมูลทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากการฟังหรือการอ่านและตีความหมาย
ทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขได้ถูกตอ้ง นำเสนอและสื่อสารในทางวิชาการได้อย่าง
เหมาะสม 
 6. สามารถเรียนรู้และปรับใช้สื่อรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 7. มีทักษะเพ่ิมเติมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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แผน ข  (ปีที่ 2)   
 1. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงเข้ากับศาสตร์อ่ืนได้ ด้วยการ
คิดค้นหัวข้อในการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคง 
 2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการอ้างอิงงานของบุคคลอ่ืนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ในกรณีที่นำผลงานของผู้อื่นไปใช้ 
 3. สามารถนำองค์ความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาในด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง และนโยบายทางสังคมอ่ืนๆ โดยประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่ได้รับในชั้นเรียน 
 4. สามารถนำหลักการ ทฤษฎีเกีย่วกบัการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำงานนิพนธ์ทางด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงได้ 
 5. สามารถบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและบทเรียนที่ถอดมาจากประสบการณ์จริง เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงให้สอดคล้องกับบริบท
หรือสถานการณ์ปจัจุบัน  
 6. มคีวามรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง รู้จักค้นคว้า ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคงอย่างต่อเนื่อง 
 7. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นำและผู้ตาม ในสถานการณ์
ทีแ่ตกต่างกันได้ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 8. สามารถอ่านผลงานทางวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และนำข้อค้นพบจาก
งานวิจัยต่างๆ มาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคงได้ 
 9. สามารถประเมินปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนประยุกต์ความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในสังคมและองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

 

          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 

✓     

PLO 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรบัผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

✓     

PLO 1.3 เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

✓     

PLO 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ✓     
PLO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

 ✓    

PLO 2.2 ความรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของ
กระแสโลกาภวิัตน ์

 ✓    

PLO 2.3 สามารถบูรณาการความรูใ้นทีศึ่กษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ✓    

PLO 3.1 คิดอย่างมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ   ✓   
PLO 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  ✓   

PLO 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

  ✓   

PLO 4.1 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

   ✓  

PLO 4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

   ✓  

PLO 4.3 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

   ✓  

PLO 5.1 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และหรือโปรแกรมประยกุตท์างคอมพิวเตอร์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

    ✓ 

PLO 5.2 สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ
อย่างเหมาะสม  

    ✓ 

PLO 5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

    ✓ 
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5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
PLO 1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 
PLO 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  
PLO 1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเปน็
มนุษย ์
PLO 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

กำหนดวัฒนธรรมการเรียน เพ่ือปลูกฝังให้นิสิต
มีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 
มีความรับผิดชอบต่อการทำงานกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการทำงาน อันเป็นการ
ปลูกฝังความรับผิดชอบที่นิสิตจะต้องคำนึงถึง
สังคมท่ีจะต้องได้รับผลกระทบต่อไป มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน ไม่คัดลอกข้อความ
ของผู้อ่ืนโดยไม่อ้างอิง เป็นต้น 

ประเมินจากพฤติกรรมการ
เรียน เช่น การตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบ การ
แสดงออก และแนวคิดท่ี
สะท้อนทั้งจากข้อเขียน 
และการอภิปรายถกเถียง
ทางวิชาการในกระบวนการ
เรียน  เป็นต้น  โดยประเมิน
ทั้งจากอาจารย์ประจำวิชา 
และเพ่ือนร่วมชั้น 

5.2  ด้านความรู้ 
PLO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญ
ในเนื้อหาที่ศึกษา 
PLO 2.2 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวชิาที่ศึกษาเพือ่ให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน ์
PLO 2.3 สามารถบูรณาการความรู้
ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ 
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และนำไปประยุกต์
ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จะ
จัดให้มีการเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานในพ้ืนที่
จริง หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการ
เข้าร่วมปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบัติ
ของนิสิต ทั้งด้านความรู้จาก
การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การสอบ
รายวิชา การสอบเค้าโครง
และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/ งานนิพนธ์  

5.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
PLO 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์
PLO 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 

จัดการเรียนการสอนในลักษณะศึกษา วิจัย 
ค้นคว้า อภิปรายถกเถียงทางวิชาการ 
(Discussion) โดยยกกรณีศึกษาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การทหาร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของ
ประเทศ และในรายวิชาจะจัดให้วิทยากร

ประเมินการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญาของนิสิต  
ทั้งจากด้านความรู้  การ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การสอบรายวิชา 
การสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/ วิทยานิพนธ์
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหา
และความต้องการ 

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาบรรยายและการลง
พ้ืนที่เพ่ือศึกษาจากสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้
นิสิตนำความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ 

ฉบับสมบูรณ์  หรือ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
PLO 4.1 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ตา่งๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทำงาน 
PLO 4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี้นำสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม 
PLO 4.3 มีความรับผิดชอบในการ
กระทำของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม  

ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการ
ทำงานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม หรือต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิสิตใน
การนำเสนอรายงานในชั้น
เรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล 

5.5 ดา้นทักษะทางการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
PLO 5.1 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือ
โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
PLO 5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นำเสนออย่างเหมาะสม  
PLO 5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้
นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 

ประเมนิจากเทคนิคการ
นำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติ ที่
เกี่ยวข้อง  ประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย 
ถึงข้อจำกัด เหตุผลใน 
การเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้น
เรียน 

 
 

6. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
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(Curriculum Mapping) 

(เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1  ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มค่ีาระดับขัน้ ดังนี้ซึ่งมีความหมายและ
ค่าระดับขั้นดังนี้ 
   ระดับข้ัน   ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
  A  ดีเยี่ยม  4.0 

 B+  ดีมาก  3.5 
 B  ดี  3.0 
 C+  ค่อนข้างด ี 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  ไม่ผ่านตามเกณฑ ์(Unsatisfactory) 
 W  งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
 au  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

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

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมเพ่ือกำหนดวิธีการและ
รายวิชาที่ต้องทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ำหนดในแตล่ะปี
การศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตเพื่อพิจารณา  

2.2 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต พิจารณาให้ข้อเสนอแนะวิธีการและ
รายวิชาที่ต้องทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกำกับดูแลให้มีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้มีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ที่กำหนด
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนน และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

สำหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 2 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  

สำหรับนิสิตแผน ข ต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพรอ้มทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ (งานนิพนธ์) และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัย คณะ บทบาท หน้าที่ ภาระงานอาจารย์ กล

ยุทธ์การสอนและการประเมินผล และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

(2) มีการแนะนำให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะและเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่คณะและหลักสูตรต้องดำเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และ

หลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ไดร้ับการบรรจุและ
แต่งตั้ง 

(2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ เช่นความรู้

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning การผลิตสื่อการสอนสำหรับ E-learning เป็นต้น 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำบทความทางวิชาการ หนังสือ ตำรา งานวิจัยเพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ในแวดวงวิชาการและสนับสนุนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที ่7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
ในการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

อย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและให้มีความ
สอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแล
ของภาควิชานิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

2. บัณฑิต 
การออกแบบหลักสูตรอยู่ในกรอบของการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการกำหนดและทบทวนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่บัณฑิตพึงได้รับจากหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ โดยหลักสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ไม่ว่าจะ
เป็นนิสิต ศิษย์เก่า อาจารย์ และผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการสังคมและสอดคล้องกบัพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
3. นิสิต 

หลักสูตรฯ รับนิสิตซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยในประเทศ
หรือต่างประเทศ ซึง่ผ่านการสอบคัดเลือก โดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์

1) การสอบข้อเขียน ใช้เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์และทักษะทางปัญญาที่
คาดหวังจากผู้สมัคร ประเมินทักษะทางภาษาและการสื่อสาร   

2) การสอบสัมภาษณ์ โดยให้ความสำคัญกับทัศนคติที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของ
หลักสูตร 

เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรแล้ว จะมีการจัดกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาให้แก่นิสิต กล่าวคือ มีการจัดโครงการปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม ชี้แจงรายละเอียด
ของหลักสูตรให้นิสิตใหม่ได้รับทราบ และมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานให้กับนิสิตเพ่ือให้มี
ความพร้อมในด้านการจัดทำงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร ได้แก่ รายวิชา 
การวิจัยทางกฎหมาย  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำกับดูแลการดำเนินงานหลักสูตร มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการให้นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
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ได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้อง
กำหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ของนิสิต ต้องได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรพิจารณาตามความถนัดความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในหัวข้อวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์และภาระงานที่ปรึกษาท่ีมีอยู่เดิม 

มีนักวิชาการศึกษาประจำคณะและหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษา 
คำแนะนำเก่ียวกับหลักสูตร การลงทะเบียน และการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ  

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ฯ ในด้าน
ต่างๆทุกปีการศึกษา เพ่ือให้คณะ ฯ ภาควิชา ฯ และหลักสูตร ฯ นำไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการ 

หลักสูตรร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์จัดทำระบบการร้องทุกข์และตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต 
โดยภาควิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วม 
 

 

4. อาจารย์ 
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชานิติศาสตร์  และมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา  

ในการคัดเลือกอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเข้าทำหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งทำหน้าที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์ จะพิจารณา
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์และมีผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือคุณวุฒิปริญญาโททางนิติศาสตร์และมีตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ขึ้นไป กรณีการ
รับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเข้าเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีการพิจารณาคุณสมบัติว่ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์หรือตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ทางด้านนิติศาสตร์ขึ้นไป  

ในส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งมิได้ทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพ่ือทำหน้าที่สอนและปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
งานนิพนธ์ของนิสิต 

ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายในการพัฒนา
คณาจารย์ในเรื่องจำนวนและคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจัดทำแผนอัตรากำลัง
และแผนพัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ  และตำแหน่งทาง
วิชาการ  และกองทุนวิจัยแก่อาจารย์   นอกจากนี้การกำหนดภาระงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
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เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2561 
โดยแบ่งเป็นด้านการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ซึ่งอาจารย์
ประจำหลักสูตรแต่ละคนสามารถกำหนดภาระงานของตนเองในด้านต่างๆ  ให้สอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญ ความสนใจของตนเองและความต้องการของหลักสูตรฯ สำหรับระดับคณะ ฯ ซึ่งกำกับดูแล
ภาควิชานิติศาสตร์และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตนั้น ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ ในด้าน
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงและปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอน 
โดยคณะ ฯ ให้หลักสูตรร่วมหารือกับภาควิชา ฯ ในการจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาอาจารย์
ประจำหลักสูตร  และคณะ ฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ  
และตำแหน่งทางวิชาการ จัดให้มีทุนการศึกษาต่อ สนับสนุนทุนในการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ และทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่ง
เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยบูรพาทุกคน 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เป็นปัจจัยนำเข้าเพ่ือใช้ในการประเมิน และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา หลักสูตรมี
นโยบายในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเมื่อมีความจำเป็น  ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน หรือคำอธิบายรายวิชา โดยพยายามให้สอดคล้องความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
ตามลำดับ 

ในด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนำข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนเพ่ือประกอบกระบวนการ
ทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ดังกล่าวมีความหลากหลาย สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

  
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันในทุกหลักสูตร ได้แก่ ฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้เป็นห้องเรียนส่วนกลาง สำนัก
คอมพิวเตอร์จัดทำและดูแลระบบสารสนเทศ สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายในทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย และจัดเตรียมซอฟแวร์ที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนให้กับ
นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น Office365 G Suite for Education สำหรับ
นิสิตและบุคลากร ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS) 
สำนักหอสมุดจัดเตรียมหนังสือ ตำรา ฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติ
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ศาสตรมหาบัณฑิต เช่น หนังสือ ตำราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลสห
สาขาวิชา เช่น  H.W.Wilson, SpringerLink, EBSCO ebook Collection, Gale academic onefile 
รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำผลงานวิชาการ เช่น  โปรแกรม Endnote สำหรับการ
รวบรวมและจัดทำรายการอ้างอิงสำหรับการจัดทำงานวิจัย และมีการจัดห้องค้นคว้าวิจัยไว้เฉพาะสำหรับ
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ทรัพยากรสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร ฯ ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักหอสมุดหรือผ่านแบบ
สำรวจรายชื่อตำราหลักท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน 

ในระดับคณะฯ มีการจัดทำห้องสมุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะซ่ึงจะมีตำรา 
วารสารทางนิติศาสตร์ คำพิพากษาศาลฏีกา วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ที่จัดทำโดยนิสิตในหลักสูตรและ
เอกสารอ่ืนๆที่จำเป็น โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่นิสิตในหลักสูตร โดยจัดทำแบบสำรวจความต้องการของนิสิตในหลักสูตร นำผลการสำรวจเข้า
ประชุมร่วมกันและเสนอให้ภาควิชานิติศาสตร์จัดทำงบประมาณเสนอต่อคณะ ฯ ในการจัดซื้อตำราและ
วารสารทางกฎหมายสำหรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกปีงบประมาณเพ่ือจัดเตรียมไว้ที่ห้องสมุดของคณะ 
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรได้รับทราบและนำผลการประเมินไปประกอบการพัฒนาปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสตูร  

X X X X X 

2.มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

X X X X X 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสตูร ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา  

X X X X X 

6. การทบทวนผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตราฐานการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร
ปีท่ีแล้ว  

X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรยีน 
การสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ 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 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 10 11 12 12 12 

ตัวบง่ช้ีบังคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผล
ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จำนวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 (1) ประเมินตนเองของอาจารย์ 
 (2) ประเมินโดยการจัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน 
 (3) ประเมินโดยนิสิต  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ประเมินโดยให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะการสอน กลยุทธ์

การสอน และการใช้สื่อการสอน ในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
   (1) ประเมินจากนิสิตโดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ หรือจัดประชุมร่วมกันระหว่างนิสิตกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   (2) ประเมินจากศิษย์เก่าโดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ หรือจัดประชุมร่วมกันระหว่าง 
ศิษย์เก่ากับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.2 ประเมินผู้ใช้บัณฑิต 
  ประเมินจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของนิสิตโดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ หรือจัด
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ใช้มหาบัณฑิตกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
   ประเมินโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือประเมินโดยวิเคราะห์จากข้อมูลในรายงานผล
การดำเนินงานหลักสูตรหรือวิเคราะห์จากรายงานการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผล โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงานในแต่ละปี โดยรายละเอียดของการประเมินอยู่ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นำผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมตามข้อ (2) มาพิจารณา
ทบทวน และวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการปรับปรุงหลักสูตร อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา
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หลักสูตรก่อนถึงรอบระยะเวลาปรับปรุง อันเนื่องจากเหตุปัจจัยที่สำคัญเร่งด่วน หลักสูตรอาจดำเนินการ
พัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
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เอกสารแนบ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

เอกสารแนบหมายเลข  1 
คำอธิบายรายวิชา 

 
หมวดวชิาบังคับ         
67451164  ความมั่นคงศึกษา        3(3-0-6) 
  Security Studies 
  ขอบข่ายและแนวทางการศึกษาด้านความมั่นคง นิยามว่าด้วยความมั่นคง นิเวศวิทยา
ความมั่นคง แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ด้านความมั่นคง ความมั่นคงแบบองค์รวม ความมั่นคงทั่วไป ความ
มั่นคงทางธุรกรรม ความม่ันคงร่วมกัน ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ กับความมั่นคง กลไกที่เสริมสร้าง
ความมั่นคงในระดับสากล ในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ ความมั่นคงในระดับท้องถิ่น กลไกทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสำหรับความมั่นคง ปัจจัยที่เกื้อหนุนและสั่นคลอนความมั่นคง บทบาทของ
องค์กรต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความมั่นคง แนวโน้มและทิศทางด้านความม่ันคง
ศึกษา และข้อจำกัดในการศึกษาด้านความม่ันคง 
  Scopes and approaches to security studies, dsefinitions of security, 
ecology of security, concepts and theories of security, comprehensive security, common 
security, corporate security, collective 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 influencing security, 
new trends and direction of security studies and the limitations of security studies 
 
67457164 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์              3(3-0-6) 
  Social Science Research Methodology 
  ปรัชญาหลักของการวิจัยทางสังคม วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ           
เชิงคุณภาพ  เชิงประวัติศาสตร์  โดยพิจารณาตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ  การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลวิจัย 
มาประยุกต ์
  Principal philosophy of social science research, methodologies and 
quantitative, qualitative, and historical research procedures including topic 
determination, presumption, data collection, data analysis, research proposal and 
research report writing including research result application 
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 67456164  ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพ่ือความมั่นคง    3(3-0-6) 
   Theories of Public Administration for Security  
   พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารภาครัฐตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน สถานการณ์การ
บริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน  วิเคราะห์แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร 
แนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ ทฤษฎีองค์การว่าด้วยการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานภาครัฐและความมั่นคง และแนวโน้มทฤษฎีการบริหารภาครัฐกับความมั่นคงในอนาคต 
   Development of administration theories from past to present, 
current situation of administration, analysis of the relationships between politics and 
administration, concepts of governance, relationships of public administration and 
security, trends of public administration theories and security in the future 
 
 67452164 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศและความมั่นคง 3(3-0-6) 
   Strategic Planning for National and Security Development 
 ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงแห่งชาติ การวิเคราะห์ทรัพยากรด้าน   
ความมั่นคง สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาทั้งในและระหว่างประเทศ หลักการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนยุทธศาสตร์ 

National interests and national security, analysis of security 
resources, ecology of national and international development, principles of country’s 
development strategy formulation, role of political institutions in development strategy 
formulation, factors affecting strategy formulation and strategic plans 
 
  67452364 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 3(3-0-6) 
   Security Resources Management 

 สถานการณ์และทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง องค์กรที่เก่ียวข้องในการจัดการ 
ทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง  กระบวนวิธีในการตัดสินใจสำหรับการวางแผนและการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ความมั่นคง ทั้งนี้เป็นการศึกษากรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง รวมถึงยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ตลอดจนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับความมั่นคงแบบดั่งเดิมและ
ความมั่นคงในรูปแบบใหม ่
 Situation and Resources for security, organizations in charge of 
security Resources management, methods for making decision, planning and security 
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resources management including case studies of resources management for security, 
national preparedness strategy, prevention and mitigation plan for traditional and non-
traditional security 
 
 
หมวดวิชาเลือก 
 67462464 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
   Resources Management for Environmental Security 

 สภาวะความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ องค์กรระหว่าง 
ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน 
ชุมชน และภาคเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 
 Global climate change, natural disaster, international organizations 
and international laws on environment, human activities and environment, sustainable 
development, conflicts and environment, role of government, local governments, NGOs, 
communities and private sectors in environmental management, environment situations 
in ASEAN and ASEAN Plus 
 
 67462564 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
   Resources Management for Human Security 
 สัมมนาทางความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงของมนุษย์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ความ
เสมอภาคทางเพศ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทของสถาบันทางการเมือง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และภาคเอกชนในการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียนและประเทศ  คู่เจรจา 
 Seminar on human security, human rights, laws, rules and 
regulations both nationally and internationally concerning human security, gender 
equality, factors affecting human security, role of political institutions, local governments, 
NGOs and private sectors in resources management for human security, controversial 
issues in human security in ASEAN and ASEAN Plus 
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 67468364 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความม่ันคง 3(3-0-6) 
   Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security 

 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความม่ันคง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
จิตวิทยา การศึกษาและวัฒนธรรม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
สาธารณสุข และอ่ืนๆ เช่น สงครามเศรษฐกิจและการค้า การแพร่ระบาดของโรค การละเมิ ดสิทธิ
มนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน การเมืองโลก สงครามและความขัดแย้งสมัยใหม่ โลกไซ
เบอร์ นาโนเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ปัญหาความม่ันคงชายแดน   ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  
เป็นต้น 

Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security. The  
study includes economy, sociology, education and culture, politics, military, science, 
technology, energy, environment, public health and others, for instance, trade and 
economic warfare, pandemic, human rights abuses, transnational crimes, money laundry, 
world politics, modern conflict and warfare, cyber worlds, nano-technology, global 
warming, problems of   security on borders and the problems of deep southern Thailand 
 
 67450164 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง  3(3-0-6) 
   Seminar on Strategic and Security Management  
   การประเมินศักยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพ่ือการ 
กำหนดยุทธศาสตร์ เทคนิคการวางยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านต่างๆ ของประเทศ การวางแผนกลยุทธ์
ด้านความม่ันคงต่างๆ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การประเมินผลยุทธศาสตร์ 
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวอย่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในกลุ่มองค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

Assessment of socio-political-economic capacity for national  
security formulation, national security strategy formulation techniques, formulation of 
strategy plans, strategy adjustment, strategy implementation, effectiveness assessment of 
strategies, strategy improvement, samples of development strategies from OECD 
Countries, development strategies of countries in ASEAN and ASEAN Plus 
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67452264     นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 
Public Policy and National Security 
แนวคิดนโยบายสาธารณะ ตัวแบบนโยบายสาธารณะ เทคนิคการประเมิน

สถานการณ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ เทคนิคการจำแนกความต้องการทางนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงแห่งชาติ ปัญหาการนำนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ การประเมินความสำเร็จ
ของนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ   

Public policy theory, national security assessment techniques, need 
identification in national security policy, challenges on national security policy 
implementation, national security policy evaluation 

67468264 สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 3(3-0-6) 
Seminar on Peace and Conflict Study 

 แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญด้านความขัดแย้ง แนวคิดเรื่องอำนาจ ความรุนแรง 
และความไม่รุนแรง วิธีต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนด
ยุทธศาสตร์และกลไกสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

Ideas and essential concepts relating conflict situations, Concepts of 
Power, Violence, and Non-violence, Different methods of conflict management and 
resolution concerning strategy formulation process and mechanisms for peace resolution 

67468464 สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ  3(3-0-6) 
Seminar on Disaster Management 
สัมมนาการจัดการภัยพิบัติเป็นการศึกษาการอภิปรายการศึกษาเปรยีบเทียบ 

การวิเคราะหเ์ชิงลึก การวางแผนและการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงการศึกษาดูงานในพ้ืนที ่
Seminar on disaster management on case study discussion, 

comparative study, in-depth analysis on disaster planning and management Including 
alternative location survey 

67468564 สัมมนาภัยคุกคามและความม่ันคงทางไซเบอร์  3(3-0-6) 
Seminar on Cyber Threat and Cyber Security 
สัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับ แนวคิดพ้ืนฐานของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

การรู้เท่าทันการโจมตีและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แนวโน้มของภัยคุกคามและความมั่นคงทางไซ
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เบอร์ ตลอดจนสถานการณ์และกรณีศึกษาภัยคุกคามต่างๆที่ เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชนทั้ง
บริบทภายในประเทศและต่างประเทศ 
 Seminar on basic concepts of cyber security, security awareness, 
trend of threads and cyber security including situation and case studies on cyber threads 
of public and private organizations both domestic and international contexts 
  
 67468664 สัมมนาภัยคุกคามและความม่ันคงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  3(3-0-6) 
   Seminar on Threat and Security of Environment and Health  
   สัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับ แนวคิดพ้ืนฐานของความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ สถานการณ์และแนวโน้มของภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  แหล่งกำเนิดของภัยคุกคาม
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจน
กรณีศึกษาต่างๆทีเ่กิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   Seminar on basic concepts of environmental and health security, 
situations and trend of environmental and health threads, origins of environmental and 
health threads and enhancement of environmental and health security including case 
studies both domestic and international contexts 

วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์         
 67469964 วิทยานิพนธ์       12 (0-0-36) 
   Thesis 
 งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 Research under the guidance of an advisor and by approval of thesis 
commission in accordance with the regulations of Graduate School 

 67469864  งานนิพนธ์  6(0-0-18) 
   Independent Study 
         การศึกษารายกรณีหรืองานเรียบเรียงหรืองานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยการเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตร 
 Case study, essay, or research under the guidance of an advisor with 
the approval of the chairperson curriculum 
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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.ี วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต,์ 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) กลุ่มที ่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  ธรรมพิทักษ.์  (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). ภาวะผู้นำกับวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานราชการไทยในพื้นที่ชายฝั่ง

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) กลุ่มที ่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) 
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(9) นายธีระ กุลสวัสดิ์    
  ประสบการณ์สอน 
     ปี พ.ศ. 2549 – 2550 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

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) 
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(10) ร้อยตำรวจเอกวิเชียร  ตันศิริคงคล  
  ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)  
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) 
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(12) นายเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์       
      ประสบการณ์สอน 

ปี พ.ศ. 2548-2562  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

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) 
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 เอกสารแนบหมายเลข  3 
สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย ์
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

. 

ชื่อวิชา 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์การ

สื่อสารและ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวชิาบังคับ 

67451164  ความมั่นคงศึกษา               

67457164  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์                

67456164  ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความม่ันคง                

67452164  การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศและ               
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. 

 

 

ชื่อวิชา 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์การ

สื่อสารและ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ความมัน่คง 

67452364  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง              
   

หมวดวิชาเลิอก                 

67462464  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม              
 
  

67462564  การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของมนุษย์              
 
  

67468364  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความม่ันคง              
 
  

67450164  สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความม่ันคง                 

67468464  สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ              
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. 

 

 

ชื่อวิชา 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์การ

สื่อสารและ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์                 

67469964  วิทยานิพนธ์                 

67469864  งานนิพนธ์                 
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO) 
 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต      
2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
4. มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

  
 ด้านความรู้ 
  นิสิตระดบัปริญญาโทต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและชว่ยพัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติ ดังนัน้มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี ้

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวชิาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
3. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศกึษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

  
 ด้านทักษะทางปัญญา 
  นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวชิาชีพได้โดยพึง่ตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนสิิตจำเป็นต้องได้รับการพฒันาทักษะทางปัญญาไปพร้อม
กับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกีย่วกับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ในขณะที่สอน อาจารย์ต้องเน้นให้นสิิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ 
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทัง้แนวคิดด้วยตนเอง ไมส่อนในลกัษณะท่องจำ เพื่อให้เกิดทักษะทางปญัญาดงันี ้

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถสบืค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
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3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการ 
  
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพที่ต้องเก่ียวข้องกับผู้คนที่มาจากสถาบนัและหน่วยงานอ่ืน ๆ ผูท้ีจ่ะมาเปน็ผู้บงัคับบัญชา หรือผู้ที่จะมาอยู่ใต้บงัคับบญัชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเร่ืองจำเปน็อย่างยิ่ง ดงันัน้อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติตา่งๆ ต่อไปนี้ให้นิสติระหว่างที่สอนวิชา 
หรอือาจแนะนำให้นิสิตไปเข้าฟงัในชั้นเรียนที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ นี ้

1. สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ในบทบาทของผูน้ำ หรือในบทบาทของ          
ผู้ร่วมทีมทำงาน 

2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ำสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม 
3. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

  
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพทั้งปากเปลา่และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม  
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

    การวัดมาตรฐานนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสติแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผล
การวิเคราะห์ ต่อนิสิตในชัน้เรียน หรือนิสิตหลักสูตรอ่ืน และอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวชิาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนสิิต  
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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เอกสารแนบหมายเลข  6 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง 
ภาษาอังกฤษ: Master of Political Science Program in Strategy 
and Security 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง 
ภาษาอังกฤษ: Master of Political Science Program in Strategy 
and Security 

คงเดิม 

จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  ไม่นอ้ยกว่า 39 หน่วยกติ 
แผน ข  ไม่น้อยกว่า  39 หนว่ยกิต 

จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ข  ไมน่้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

ปรับลด 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 

1) แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวชิาปรับพ้ืนฐาน ไม่นับหนว่ยกิต 
หมวดวิชาแกน  9 หน่วยกิต 

1) แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ 15 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 

ปรัปลด 
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หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา    12    หนว่ยกติ 
 หมวดวชิาเลือก  6 หน่วยกติ 
วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

2) แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นบัหน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน   9 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา    12     หนว่ยกิต 

 หมวดวชิาเลือก   6 หน่วยกิต 
 หมวดวชิาแทนวิทยานิพนธ์ 
  -การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
 -รายวิชาแทนวิทยานิพนธ์     6    หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกติ 

2) แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
งานนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นายสัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์
2) นายธีรพงษ์  บังหล้า
3) นายอนุรัตน์  อนันทนาธร

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

ปรับเพิม่ 



   84 
      

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา(หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวชิาปรับพื้นฐาน  

67450159   สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความ
มั่นคง 

3(2-2-5)    ปรับลด 

67450259   ความมั่นคงศึกษาในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6)    ปรับลด 

หมวดวิชาแกน  

67451159   ความมั่นคงศึกษา 3(3-0-6)    ปรับลด 

67457159   วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)    ปรับลด 

67456159   ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6)    ปรับลด 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา หมวดวิชาบังคับ  

67452159   การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศและความม่ันคง 

3(3-0-6) 67451164   ความมั่นคงศึกษา 3(3-0-6)  
ปรับย้ายมาจาก
หมวดวิชาแกน 67452259   นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) 67457164   วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

67452359   การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 3(3-0-6) 67456164   ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6) 
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

67468159   สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความ
มั่นคง 

3(2-2-5) 67452164  
  

การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศและความม่ันคง 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาจาก
หมวดวิชาบังคับ

เฉพาะสาขา 
   67452364   การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 3(3-0-6) ปรับย้ายมาจาก

หมวดวิชาบังคับ
เฉพาะสาขา 

หมวดวิชาเลือก  

67462459   การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงทาง
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 67462464   การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงทาง
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) คงเดิม 

67468259   สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธ ี

3(2-2-5) 67468264  
     

สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธ ี

3(3-0-6) คงเดิม 

67468359   สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์
และความมั่นคง 

3(2-2-5) 67468364  
  

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์
และความมั่นคง 

3(3-0-6) คงเดิม 

67462559   การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงของ
มนุษย์ 

3(3-0-6) 67462564   การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงของ
มนษุย์ 

3(3-0-6) คงเดิม 

67462659   การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงทาง 3(3-0-6) 67450164  สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความ 3(3-0-6) ปรับย้ายมาจาก
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

พลังงาน   มั่นคง หมวดวิชาปรับ
พ้ืนฐาน 

 
67462759   การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 3(3-0-6) 67452264  

     
นโยบายสาธารณะและความมั่นคง
แห่งชาติ 

3(3-0-6) ปรับย้ายมาจาก
หมวดวิชาบังคับ

เฉพาะสาขา 
67462859 ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 67468464  

  
สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

67462959 ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก 3(3-0-6)     

67463159   ภัยคกุคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก 

3(3-0-6)     

วิทยานิพนธ์  

67469959   วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 67469964   วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) คงเดิม 

หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์  

67469859   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                     6(0-0-18) 67469864   งานนิพนธ์                                                     6(0-0-18) คงเดิม 
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562   
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