หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันหลักสูตรที่
นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO)
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning
outcomes, YLO)
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสิต
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
เอกสารแนบหมายเลข 1 คาอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เอกสารแนบหมายเลข 7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
25490191109951
ภาษาไทย:
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ภาษาอังกฤษ: Master of Political Science Program in Justice and Social Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
Master of Political Science (Justice and Social Administration)
ร.ม. (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
M.Pol.Sc. (Justice and Social Administration)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
แผน ข
ไม่น้อยกว่า

36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (นิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี)
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5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...................................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
EEC model
CWIE
อื่น ๆ ระบุ .............................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น/ หน่วยงานอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง 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
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตารวจ อัยการ ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่คุม
ประพฤติ เจ้าหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมและการพัฒนา
สังคม รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน

5
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์
เลขประจาตัวประชาชน 3-3411-0080 X-XX-X
รป.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2557
ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 5 เรื่อง
(2) นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์
เลขประจาตัวประชาชน 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
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 11 เรื่อง
(3) นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ
เลขประจาตัวประชาชน 3-1017-0128 X-XX-X
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2550
ศศ.ม. (การสื่อสารและการจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2531
ศ.บ. (การคลังสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2520
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 4 เรื่อง
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวทางการพัฒนาที่กาหนดด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 -พ.ศ. 2509) มาจนถึงปัจจุบันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับ ทาให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นอันเนื่องจากการบริการทางสังคมทุกด้านที่
มีความครอบคลุมทั่วถึง และโครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม สถานการณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยก็ตกอยู่ในสภาพวิกฤติที่มีปัญหารุมล้อมจากทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การคลัง การค้า
การลงทุนและด้านค่าครองชีพ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ต (Social Network) ทาให้
การติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน ได้เปรี ยบเสมือนเป็นโลกที่ไร้พ รมแดน และด้วยพลั งของเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ไร้
ข้อจากัด ทาให้เกิดพลังขับเคลื่อนจากระบบทุนนิยมสมัยใหม่จากประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ ปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียม ขาด
ความมั่นคงในด้านต่าง ๆ เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ
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ที่มีอยู่อย่างจากัด เกิดการทาลายแหล่งทรัพยากรอันมีค่าของประเทศตลอดจนยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
ปัญหามลพิษต่าง ๆ ซึ่งทาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเกิด
ปั ญ หาซึ่ ง เริ่ ม มี ก ารให้ ค วามส าคั ญ มากขึ้ น ในเวที ร ะดั บ นานาชาติ คื อ ปั ญ หาอาชญากรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่
อาชญากรรมเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า อาชญากรรมเกี่ยวกับมลพิษ อาชญากรรมเกี่ยวกับป่า ปัญหาการลักลอบตัดไม้
ทาลายป่ า การจับ สั ตว์น้ าโดยผิ ดกฎหมาย เป็นต้น มีการใช้อานาจรัฐเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาจนามาสู่การเคลื่อนไหว
ของแรงงานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว จนนาไปสู่ปัญ หาทางสังคม รวมถึงปัญหาทาง
เศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมทาง
สังคม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบัน ประเทศไทยรวมถึงประเทศต่าง ๆ ตกอยู่ท่ามกลางกระแสอารยธรรมและสังคมโลกที่เรียกว่า
สังคมยุค “โลกาภิวัตน์” สภาวะดังกล่าวได้ ทาให้ประเทศไทยต้องพัฒนาตนเองไปสู่อารยธรรมของโลกและประเทศที่
พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม รูปแบบการพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะเน้นไปทางวัตถุนิยม การกระตุ้นให้เกิด
การบริโภคนิยมและการค้าการเงินเสรีที่มาพร้อมกับนัยแห่งการพัฒนาแห่งยุคปัจจุบัน ผลพวงจากการพัฒนาสังคมที่
ผ่านมาให้ความสาคัญกับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก อุตสาหกรรมที่อาศัยความเจริญของเทคโนโลยีได้เพิ่มผลผลิตเพื่อ
ป้อนสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง เมื่อพิจารณาในมิติทางสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เร่งการบริโภคตาม
แรงกระตุ้นของตลาด มีการยึดถือเงินตราเป็นสิ่งวัดความเจริญทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังให้ความสาคัญกับธุรกิจ
ภาคเอกชนในการเป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายพัฒนา
การให้ความสาคัญกับภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพียงด้านเดียว ทาให้เกิดเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตที่ไม่
สัมพันธ์กับวิถีทางของวัฒนธรรมและสังคม ในอดีตนั้น วัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยเรามีลักษณะเรียบง่าย ไม่
ฟุ้งเฟ้อ และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่น แต่วัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยดังกล่าวกลับเป็นสิ่งที่แปลกแยกจาก
วัฒ นธรรมการบริโภคนิยม (วัตถุนิยม) ซึ่งมีลักษณะของการแข่งขัน กันสูง เป็นการแข่งขันเพื่อครอบครองวัตถุดิบ
รวมทั้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่งผลให้ผู้ผลิตภายในประเทศไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงนาไปสู่การนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าทางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยม เป็นเหตุให้ประเทศไทยไม่สามารถดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
เฉพาะของชาติได้
ในส่วนภูมิภาคเอาเซียนนั้นได้มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในด้านการเมืองนั้น จะ
ส่งเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีการสร้างบรรทัดฐานร่วมกันในด้านต่าง ๆ เช่น การไม่สะสมอาวุธ
การไม่ใช้กาลังแก้ปั ญหาการเสริมสร้างความเชื่อใจ การแก้ไขปัญหาภายในโดยสันติ การสร้างสันติภาพและการ
ป้องกันข้อพิพาทระหว่างประเทศในประชาคม ส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จะให้ความสาคัญกับการเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตร่วมกัน การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและ
การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกันประชาคมอาเซียนยังให้ความสาคัญทางด้านสังคมและวั ฒนธรรม
โดยเน้ น การพั ฒ นามนุ ษ ย์ การคุ้มครองและสวัส ดิการสั งคม สิ ท ธิและความยุติธ รรมทางสั งคม ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างของการพัฒนา รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาคซึ่งกาลังกลายเป็นปัญหาสาคัญในปัจจุบัน จึงต้องมุ่งให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนามาบริหารวิกฤติต่าง ๆ ของสังคมและกระบวนการยุติธรรม
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นอกจากนี้ โลกในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ที่ไม่อาจคาดเดาอย่างต่อเนื่องและรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และการระบาดของเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ ๆ เช่น การระบาดของโค
วิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง รวมถึงผลกระทบใน
ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และที่สาคัญ ภายใต้สภาวะวิกฤติต่าง ๆ อาจนาไปสู่ปัญหาทางสังคม การแย่งชิงทรั พยากร การ
หลอกลวง การอาศัยโอกาสในการกักตุนสินค้า และการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมที่จะต้อง
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งสู่ความเป็นสากลภายใต้สภาวะ “โลกไร้
พรมแดน” โดยมุ่งพัฒนาคนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิชาการในการทางาน
ทั้งในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สนองตอบ
ต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารงานยุติธรรม สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสภาวะ
วิกฤติต่าง ๆ ด้วยการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถทาการศึกษา วิจัย ค้นคว้า นาความรู้ที่
ได้จากการศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการป้องกันและลดวิกฤติปัญ หาทางสั งคม ที่เกิดขึ้นอย่าง
มากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหาการกระทาผิดของเยาวชน ปัญหายาเสพติด อันจะนาไปสู่
การเกิดปั ญหาอาชญากรรม และปัญ หาด้านการบริห ารงานยุติธรรมตามมา ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยการพัฒนามีการดาเนินการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการจัดประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม เป็นการ
ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาที่ เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุณลักษณะเป็นผู้นา มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
การวิ จั ย เชิ งบู ร ณาการซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของสั งคม ให้ บ ริ การวิช าการที่ ห ลากหลายและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สังคม สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่ธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวยังมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การส่งเสริมงานวิจัย และการ
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม่ม-ี
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม่ม-ี
13.3 การบริหารจัดการ
-ไม่ม-ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญามุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคมให้เป็นนักบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถประยุกต์องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ไปใช้ในการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศให้เกิด
ความยุติธรรมและสมานฉันท์
-ความสาคัญการพัฒ นาพลเมืองของประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนามาซึ่ง
สังคมที่ประกอบด้วยความยุติธรรม จึงต้องมีมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมในด้านความรู้ความสามารถ ในการบริหารงาน
ยุติธรรมออกไปพัฒนาประเทศให้สังคมมีความยุติธรรม อันจะนามาซึ่งความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของประเทศชาติในที่สุด
-เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 โดยนิสิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพอยู่ในขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ทาให้การ
ผลิตมหาบัณฑิตของสาขาฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างดี อย่างไรก็ตาม มีข้อควรพิจารณาจากคณาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้เสนอแนะข้อคิดเอาไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับความสาคัญขององค์
ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ ปรัชญาความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนในการเมือง ว่าเป็นความรู้พื้นฐานของมหาบัณฑิต
ทางด้านรัฐศาสตร์ที่จาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบัณฑิตซึ่งไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านรัฐศาสตร์กับความยุติธรรมมาก่อน
อย่างไรก็ตาม ควรมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของมหาวิทยาลัย สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และภาวะวิกฤติที่ไม่อาจคาดเดา
รวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น จึ งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มหาบัณฑิตที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยผลิตออกไปรับ
ใช้สังคมนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความรู้ครบถ้วนตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ทางหลักสูตรได้วางเอาไว้
-วัตถุประสงค์เมือ่ สิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต ภายใต้ความ
ขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ตลอดจนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้
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3.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคมในการ
วิเคราะห์ สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนาทักษะทางการวิจัย มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นาในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎี
ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง
มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐาน ในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
การพัฒนาบริหารจัดการ
1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
หลักสูตร
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร
2. เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร
3. เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตรของนิสิตปัจจุบันและผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
5. ติดตามและประเมินผลหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร
การยกระดับคุณภาพอาจารย์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
ผู้สอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่
ของนิสิต
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตร 1 ปี และ 5 ปี
2. ระดับความพึงพอใจทีม่ ีต่อ
หลักสูตรของนิสิตปัจจุบันและผู้ใช้
บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50
จากระดับ 5.00 ทุกปี

1. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อย หนึ่งครั้งต่อปี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

การส่งเสริมคุณภาพและ
ศักยภาพของนิสิต

กลยุทธ์
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ทาวิจัยและ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนร่วมกัน
4. ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
1. ส่งเสริมการนาเสนอและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2. ส่งเสริมการจัดทาโครงการเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม
3. พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการวิจัย

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
2. จานวนผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการอื่น ๆ และ/หรือได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย หนึ่ง
เรื่องต่อคนต่อปี
3. มีจานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ที่มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุกปี
1. จานวนบทความวิชาการ/
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
อย่างน้อย หนึ่งเรื่องต่อปี
2. จานวนโครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ด้านการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม อย่างน้อย หนึ่งครั้งต่อปี
3. จานวนโครงการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านการวิจัย อย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อปี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาคระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน.......1........ภาค ภาคละ........8.......สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ม-ี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน
ภาคการศึกษปลาย
เดือน พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือน มีนาคม

ถึง
ถึง
ถึง

ตุลาคม
กุมภาพันธ์
เมษายน
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตแรกเข้าจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งต้องอาศัยทักษะทางด้าน
ภาษา รวมถึงความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ในการเรียน เช่น ความรู้ท างด้านรัฐ ศาสตร์ และการบริห ารงานยุ ติธ รรม
นอกจากนั้ น ยั งมี นิ สิ ตบางส่ ว นที่ ไม่ มีพื้ น ความรู้ท างด้านการวิจัย ซึ่ งเป็ น ความรู้ที่ จ าเป็ น ต่ อการศึ กษาในระดั บ
มหาบัณฑิต
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ในการแก้ไขปัญหาตามข้อ 2.4 หลักสูตรฯ ได้จัดสอนเสริมเพื่อเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนเพื่อให้
นิสิตมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ สาหรับนักบริหารงานยุติธรรมและสังคม
รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนงานยุติธรรม นอกจากนั้น ทางคณะฯ จัดให้เรียนในรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทาง
สังคม ในปีการศึกษาที่ 1 เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานและได้ทางานวิจัยอย่างถูกวิธี ในส่วนของการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นิสิต นอกจาก จะมีการมอบหมายงานหรือบทความที่เป็นภาษาอังกฤษให้นิสิตทาการศึกษาและวิเคราะห์แล้ว นิสิต
ยังต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แผน ข
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564

2565

2566

2567

2568

5
(5)
10
(5)

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

35
(22)
57
(22)

35
35
70
35

35
35
70
35

35
35
70
35

35
35
70
35

หมายเหตุ จานวนนิสติ ในวงเล็บ ( ) หมายถึง นิสิตคงค้างจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม พ.ศ. 2559
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2.6 งบประมาณตามแผน

หน่วย : พันบาท
หมวดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

2564
2565
5,850.00 6,000.00

2566
6,000.00

2567
6,000.00

2568
6,000.00

หน่วย : พันบาท
หมวดรายจ่าย
2564
2565
2566
2567
1. งบบุคลากร
386.00
401.00
417.00
434.00
2. งบดาเนินการ
1,208.00 1,911.50 1,911.50 1,911.50
3. งบลงทุน
179.00
179.00
179.00
179.00
4. งบเงินอุดหนุน
1,861.00 1,861.00 1,861.00 1,861.00
รวม
3,634.00 4,352.50 4,368.50 4,385.50
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 50,000 บาท (นิสิตแบบเต็มเวลา)
80,000 บาท (นิสิตแบบไม่เต็มเวลา ถ้ามี)
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2568
451.00
1,911.50
179.00
1,861.00
4,402.50

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบ
โอนผลการเรียน หน่ วยกิต และประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งใน
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีรายละเอียดการเทียบโอนหน่วยกิตดังนี้
2.8.1 หากเคยผ่านการศึกษาในหลักสูตรจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
อันได้แก่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.)
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ศศย.) วิทยาลัยการทัพต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยทัพบก วิทยาลัยทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ
และวิทยาลัยการตารวจ ผู้เรียนอาจขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
2.8.2 หากเคยผ่านการศึกษาในหลักสูตรประจา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบก
ชั้นสูง หรือหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง หรือ
หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ หรือหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง หรือ
หลักสูตรนายทหารเรืออาวุโส สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง หรือหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส สถาบันวิชาการ
ทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ หรือหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการทหารสูงสุด
ผู้เรียนอาจขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
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2.8.3 หากเคยผ่านการศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) หรือ
เทียบเท่า ผู้เรียนอาจขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
แผน ข
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
2) แผน ข
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
งานนิพนธ์

36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
12
3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
12
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก2
ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
67651164 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
1 (1-0-2)
Introduction to Justice and Social Administration
67651264 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและการบริหารรัฐกิจ
1 (1-0-2)
Introduction to State, Politics and Public Administration
ข. หมวดวิชาแกน ให้เรียนวิชาดังต่อไปนี้
9 หน่วยกิต
67652164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
Theories of Administration in Public Sector
67652264 นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3 (3-0-6)
Justice and Social Administration Policy
67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
3 (3-0-6)
Social Research Methodology
ค. หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา ให้เรียนวิชาดังต่อไปนี้
12 หน่วยกิต
67653164 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3 (3-0-6)
Theories of Criminology
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67653264 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
3 (3-0-6)
Human Rights and Criminal Justice
67653364 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Statistics for Social Science Research
67653464 อาชญากรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Crimes
ง. หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
67664164 การบริหารงานตารวจ
3 (3-0-6)
Police Administration
67664264 การบริหารงานอัยการ
3 (3-0-6)
Attorney Administration
67664364 การบริหารงานศาล
3 (3-0-6)
Court Administration
67664464 การบริหารงานราชฑัณฑ์และการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
3 (3-0-6)
Correction Administration and Offender Treatment
67664564 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3 (3-0-6)
Information System for Administration
67665164 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
Comparative Study on Social Development Administration
67665264 ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
Social Movement and Conflict Management
67665364 ความรุนแรงในครอบครัว และสังคม
3 (3-0-6)
Social and Family Violence
67665464 สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการยุติธรรม
3 (3-0-6)
Social Media and Criminal Justice
67665564 เหยื่อวิทยา
3 (3-0-6)
Victimology
67665664 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
Economic Crimes
67665764 อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Environmental Crimes
67668164 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3 (3-0-6)
Seminar on Justice and Social Administration
67668264 สัมมนาการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
Seminar on Administration in Public Sector
67668364 สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม
3 (3-0-6)
Seminar on Politics and Justice
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67668464 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน
Seminar on Contemporary Issues and Human Rights

3 (3-0-6)

จ. หมวดวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
67669964 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
Thesis
แผน ข
ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
67651164 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
1 (1-0-2)
Introduction to Justice and Social Administration
67651264 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและการบริหารรัฐกิจ
1 (1-0-2)
Introduction to State, Politics and Public Administration
ข. หมวดวิชาแกน ให้เรียนวิชาดังต่อไปนี้
9 หน่วยกิต
67652164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
Theories of Administration in Public Sector
67652264 นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3 (3-0-6)
Justice and Social Administration Policy
67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
3 (3-0-6)
Social Research Methodology
ค. หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา ให้เรียนวิชาดังต่อไปนี้
12 หน่วยกิต
67653164 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3 (3-0-6)
Theories of Criminology
67653264 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
3 (3-0-6)
Human Rights and Criminal Justice
67653364 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Statistics for Social Science Research
67653464 อาชญากรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Crimes
ง. หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
67664164 การบริหารงานตารวจ
3 (3-0-6)
Police Administration
67664264 การบริหารงานอัยการ
3 (3-0-6)
Attorney Administration
67664364 การบริหารงานศาล
3 (3-0-6)
Court Administration
67664464 การบริหารงานราชฑัณฑ์และการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
3 (3-0-6)
Correction Administration and Offender Treatment
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67664564 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3 (3-0-6)
Information System for Administration
67665164 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
Comparative Study on Social Development Administration
67665264 ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
Social Movement and Conflict Management
67665364 ความรุนแรงในครอบครัว และสังคม
3 (3-0-6)
Social and Family Violence
67665464 สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการยุติธรรม
3 (3-0-6)
Social Media and Criminal Justice
67665564 เหยื่อวิทยา
3 (3-0-6)
Victimology
67665664 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
Economic Crimes
67665764 อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Environmental Crimes
67668164 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3 (3-0-6)
Seminar on Justice and Social Administration
67668264 สัมมนาการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
Seminar on Administration in Public Sector
67668364 สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม
3 (3-0-6)
Seminar on Politics and Justice
67668464 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
Seminar on Contemporary Issues and Human Rights
จ. หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
67669864 งานนิพนธ์
6 (0-0-18)
Independent Study
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลขจานวน 8 หลัก โดยมีความหมาย ดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก
676
หมายถึง รหัสวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงาน ยุติธรรมและสังคม
เลขรหัสตัวที่สี่
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห้า
หมายถึง หมวดวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มวิชาที่เปิดสอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เลข 1
หมายถึง วิชาปรับพื้นฐาน
เลข 2
หมายถึง วิชาแกน
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เลข 3
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 4
หมายถึง วิชาเลือก (กลุ่มบริหารงานยุติธรรม)
เลข 5
หมายถึง วิชาเลือก (กลุ่มอาชญาวิทยาและสังคม)
เลข 7
หมายถึง วิชาแทนวิทยานิพนธ์
เลข 8
หมายถึง สัมมนา
เลข 9
หมายถึง วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์
เลขรหัสตัวที่หก
หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ห้า
เลขรหัสตัวที่เจ็ดและแปด หมายถึง ปีที่ทาการปรับปรุงหลักสูตร คือ ปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น จึงใช้เลข 64
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชา
วิชาปรับพื้นฐาน

วิชาแกน

หมวดวิชา
วิชาแกน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
67651164 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม
Introduction to Justice and Social
Administration
67651264 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและการ
บริหารรัฐกิจ
Introduction to State, Politics and
Public Administration
67652164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ
Theories of Administration in Public
Sector
67652264 นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
Justice and Social Administration Policy
รวม (Total)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
Social Research Methodology

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

3 (3-0-6)
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หมวดวิชา
วิชาบังคับเฉพาะ
สาขา

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

67653164 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
Theories of Criminology
67653264 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
Human Rights and Criminal Justice
รวม (Total)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9
หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาบังคับเฉพาะ
สาขา

หมวดวิชา

67653364 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Researches
67653464 อาชญากรรมร่วมสมัย
Contemporary Crimes
รวม (Total)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเลือก

xxxxxxxx วิชาเลือก
67669164 วิทยานิพนธ์
Thesis

3 (3-0-6)
6 (0-0-18)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์

67669164 วิทยานิพนธ์
Thesis

6 (0-0-18)
รวม (Total)

6
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แผน ข
หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาปรับพื้นฐาน

วิชาแกน

หมวดวิชา

67651164 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม
Introduction to Justice and Social
Administration
67651264 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและการ
บริหารรัฐกิจ
Introduction to State, Politics and
Public Administration
67652164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ
Theories of Administration in Public
Sector
67652264 นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
Justice and Social Administration Policy
รวม (Total)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

1 (1-0-2)

1 (1-0-2)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาแกน
วิชาบังคับเฉพาะ
สาขา

หมวดวิชา

67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
Social Research Methodology
67653164 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
Theories of Criminology
67653264 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
Human Rights and Criminal Justice
รวม (Total)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาบังคับเฉพาะ
สาขา

67653364 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Researches

3 (3-0-6)
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หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

67653464 อาชญากรรมร่วมสมัย
Contemporary Crimes

3 (3-0-6)
รวม (Total)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

6
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเลือก

xxxxxxxx วิชาเลือก

3 (3-0-6)

xxxxxxxx วิชาเลือก

3 (3-0-6)

67669864 งานนิพนธ์
Independent Study

3 (0-0-9)
รวม (Total)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

แทนวิทยานิพนธ์
วิชาเลือก

67669864 งานนิพนธ์
Independent Study
xxxxxxxx วิชาเลือก

3 (0-0-9)
รวม (Total)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

3 (3-0-6)
6
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์*
เลขประจาตัวประชาชน 3-3411-0080X-XX-X
รป.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2557
ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 5 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
371698 งานนิพนธ์
6 (0-0-18)
354515 ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
3 (3-0-6)
355502 สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-2-5)
36051460 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-2-5)
36064260 การจัดการเครือข่ายในภาครัฐ
3 (3-0-6)
36064560 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
3 (2-2-5)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67652164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
67652264 นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3 (3-0-6)
67653364 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
67668264 สัมมนาการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
67668364 สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม
3 (3-0-6)
(2) นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์ *
เลขประจาตัวประชาชน 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
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 11 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67452259 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ
3(3-0-6)
67511259 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
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67532459 การพัฒนาองค์การ
36064060 ปัญหาสาธารณะและการจัดการความขัดแย้ง
36051760 นโยบายสาธารณะ
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
67651164 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
67653264 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
67665464 สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการยุติธรรม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)

(3) นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ*
เลขประจาตัวประชาชน 3-1017-0128 X-XX-X
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2550
ศศ.ม. (การสื่อสารและการจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2531
ศ.บ. (การคลังสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2520
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 4 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
677349 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
67521459 การบริหารการพัฒนา
3 (3-0-6)
67532459 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
67549159 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
67651159 กระบวนการและขั้นตอนงานยุติธรรม
3 (3-0-6)
67653259 นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67651264 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและการบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
67665164 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
67665264 ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
67653464 อาชญากรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
67668164 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3 (3-0-6)
(4) ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
เลขประจาตัวประชาชน 3-2001-0061 X-XX-X
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2537
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รป.บ. (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2543
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 5 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67222759 วิทยาการทหาร
3 (3-0-6)
67222859 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ
3 (3-0-6)
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)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67651264 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและการบริหารรัฐกิจ
ไม่นับหน่วยกิต
67652264 นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3 (3-0-6)
67668264 สัมมนาการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
67668464 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
(5) นายธีระ กุลสวัสดิ์
เลขประจาตัวประชาชน 3-2404-0015X-XX-X
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2550
รป.ม. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2539
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 5 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67537459 สถิติสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
67547659 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
67652359 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
3(3-0-6)
67653359 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
67653364 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
67664564 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(6) นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
เลขประจาตัวประชาชน 3-1409-0001 X-XX-X
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
รป.ม. (องค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2545
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2549
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ. 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 5 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67511059 รัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
67536459 จริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
67652159 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
67668259 สัมมนาการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67652164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
3 (3-0-6)
67664464 การบริหารงานราชฑัณฑ์และการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
3 (3-0-6)
67668264 สัมมนาการบริหารภาครัฐ
3 (3-0-6)
(7) นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์
เลขประจาตัวประชาชน 1-1104-0017 X-XX-X
Doctorat en Droit Université Paris II (Panthéon-Assas), France พ.ศ. 2556
Master en Droit Université Paris II (Panthéon-Assas), France พ.ศ. 2551
Licence en Droit Université Franςois-Rabelais (Tours), France พ.ศ. 2549
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 6 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
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ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
67810359 กฎหมายธุรกิจ
67811159 หลักกฎหมายเอกชน
67846459 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
67651164 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
67664264 การบริหารงานอัยการ
67664364 การบริหารงานศาล

จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จานวนหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

(8) นางสาวโชติสา ขาวสนิท
เลขประจาตัวประชาชน 3-1104-0094 X-XX-X
ร.ด. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
อ.บ. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
672261 ทฤษฎีการเมืองคลาสสิค
3 (3-0-6)
67210459 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
67220159 ทฤษฎีการเมืองการปกครอง
3 (3-0-6)
67222559 โลกาภิวัตน์ รัฐชาติ และประชาสังคม
3 (3-0-6)
67235059 การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา
3 (3-0-6)
67245859 รัฐและประชาสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67651164 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ไม่นับหน่วยกิต
67651264 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและการบริหารรัฐกิจ
ไม่นับหน่วยกิต
67665264 ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
(9) นายชัยณรงค์ เครือนวน
เลขประจาตัวประชาชน 3-5705-0053 X-XX-X
ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547
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ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 9 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67222659 การเมืองของคนชายขอบ
3 (3-0-6)
67233059 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจการเมือง
3 (3-0-6)
67249259 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
67357159 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
67457159 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67651264 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและการบริหารรัฐกิจ
ไม่นับหน่วยกิต
67665364 ความรุนแรงในครอบครัว และสังคม
3 (3-0-6)
67665664 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(10) นางสาวรัชนี แตงอ่อน
เลขประจาตัวประชาชน 3-2001-0140 X-XX-X
Doutora em Ciências Jurídica (กฎหมายอาญา) Universidade do Minho, Portugal
พ.ศ. 2559
น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
น.บ. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตยสภา) เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2546
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 6 เรื่อง
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67653159 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3 (3-0-6)
67813159 กฎหมายอาญา 1
3 (3-0-6)
67813259 กฎหมายอาญา 2
3 (3-0-6)
67821659 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3 (3-0-6)
67832459 กฎหมายลักษณะประกันภัย
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
67653164 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3 (3-0-6)
67664164 การบริหารงานตารวจ
3 (3-0-6)

27
67665364 ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
67665564 เหยื่อวิทยา
67668364 สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดทาวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยวิทยานิ พนธ์และงานนิพนธ์ เกี่ยวกับการบริห ารงานยุติธรรมและสังคม มีการดาเนินการ
ภายใต้ก ารดู แลคณะกรรมการควบคุมวิท ยานิ พ นธ์ซึ่งมีห น้ าที่ ให้ คาแนะนาและเป็ นที่ ป รึกษาในการเลื อกหั วข้ อ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตจนแล้วเสร็จ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และดูแล
รับผิดชอบในขั้นตอนการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยให้ความสาคัญกับการประเมินความน่าเชื่อถือของ
วรรณกรรมที่ทบทวน การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การ
ดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การอภิปรายผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น
และการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอ
รายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนิ นการให้ ผลงานหรือส่วนหนึ่ งของผลงานได้รั บการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิช าการที่มี
มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลักษณะที่เป็นฉบับเต็ม (Full Paper) ส่วนงาน
นิพนธ์จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งภายใต้คาแนะนาของที่ปรึกษางานนิพนธ์
5.3 ช่วงเวลา : แผน ก แบบ ก 2 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่ 2 แผน ข เริ่ม
ทางานนิพนธ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต : วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต งานนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ขั้น ตอนการท าวิทยานิ พ นธ์ การเสนออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้คาแนะนาปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์หรือ
งานนิพนธ์แก่นิสิต เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนาแหล่งข้อมูล การจัดตารางเวลาเข้าพบ/ให้คาปรึกษา การ
เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
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5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(2) สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย
(3) การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิตเป็นการสอบระบบเปิด แผน ก แบบ ก 2
(4) สอบประมวลความรู้ผ่านสาหรับนิสิต แผน ข ที่เรียนตามแผนการศึกษาซึ่งไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์แต่
ทางานนิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ
เป็นนักบริหารที่มจี ิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ
เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความยุติธรรมและ
สมานฉันท์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- กาหนดให้มีรายวิชาที่นิสิตต้องทางานเป็นกลุ่ม และ
มี การก าห น ดหั วห น้ ากลุ่ ม ใน ก ารท ารายงาน
ตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นาและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มี กิ จ กรรมที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต ฝึ ก การมี ค วาม
รับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลาอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO)
PLO1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
PLO2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
PLO3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
PLO4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
PLO5 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
PLO6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์
PLO7 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
PLO8 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
PLO9 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
PLO10 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
PLO11 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
PLO12 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
PLO13 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
PLO14 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
PLO15 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสม
PLO16 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO)
แผน ก แบบ ก 2 (ปีที่ 1)
1. มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม นโยบายทางสังคม
รวมถึงการบริหารงานภาครัฐ
2. สามารถระบุประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้องและ
การบริหารงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
3. สามารถวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ
การบริหารงานภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
4. มีองค์ความรู้ด้านสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
5. สามารถรับข้อมูลทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากการฟังหรือการอ่านและตีความหมายทั้งข้อมูลที่
อยู่ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขได้ถูกต้อง นาเสนอและสื่อสารในทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถเรียนรู้และปรับใช้สื่อรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
7. มีทักษะเพิ่มเติมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผน ก แบบ ก 2 (ปีที่ 2)
1. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคมเข้ากับศาสตร์อื่นได้ ด้วยการคิดค้น
หัวข้อในการทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการอ้างอิงงานของบุคคลอื่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในกรณีที่นาผลงานของผู้อื่นไปใช้
3. สามารถนาองค์ความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาในกระบวนการ
ยุติธรรม การบริหารงานยุติธรรม นโยบายด้านการบริหารงานยุติธรรม และนโยบายทางสังคมอื่น ๆ โดยประยุกต์
แนวคิดและทฤษฎีที่ได้รับในชั้นเรียน
4. สามารถน าหลั กการ ทฤษฎี เกี่ย วกับ การวิจั ยไปประยุก ต์ใช้ในการจั ดท าวิท ยานิ พ นธ์ท างด้ าน การ
บริหารงานยุติธรรมและสังคมได้
5. สามารถบู ร ณาการความรู้ท างทฤษฎี แ ละบทเรีย นที่ ถ อดมาจากประสบการณ์ จ ริง เพื่ อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ปัจจุบัน
6. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรีย นรู้ การพั ฒ นาตนเอง รู้จั กค้ น คว้ า ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคมอย่างต่อเนื่อง
7. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้ทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตาม ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กันได้ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
8. สามารถอ่านผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และนาข้อค้นพบจากงานวิจัย
ต่าง ๆ มาต่อยอดเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคมได้
9. มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม เพื่อตอบสนอง
เป้าหมายของสังคมและองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
แผน ข (ปีที่ 1)
1. มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม นโยบายทางสังคม
รวมถึงการบริหารงานภาครัฐ
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2. สามารถระบุประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้องและ
การบริหารงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
3. สามารถวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ
การบริหารงานภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
4. มีองค์ความรู้ด้านสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
5. สามารถรับข้อมูลทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากการฟังหรือการอ่านและตีความหมายทั้งข้อมูลที่
อยู่ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขได้ถูกต้อง นาเสนอและสื่อสารในทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถเรียนรู้และปรับใช้สื่อรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
7. มีทักษะเพิ่มเติมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผน ข (ปีที่ 2)
1. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคมเข้ากับศาสตร์อื่นได้ ด้วยการคิดค้น
หัวข้อในการทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการอ้างอิงงานของบุคคลอื่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในกรณีที่นาผลงานของผู้อื่นไปใช้
3. สามารถนาองค์ความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาในกระบวนการ
ยุติธรรม การบริหารงานยุติธรรม นโยบายด้านการบริหารงานยุติธรรม และนโยบายทางสังคมอื่น ๆ โดยประยุกต์
แนวคิดและทฤษฎีที่ได้รับในชั้นเรียน
4. สามารถน าหลั กการ ทฤษฎี เกี่ย วกับ การวิจั ยไปประยุก ต์ใช้ในการจั ดท าวิท ยานิ พ นธ์ท างด้ านการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคมได้
5. สามารถบู ร ณาการความรู้ท างทฤษฎี แ ละบทเรีย นที่ ถ อดมาจากประสบการณ์ จ ริง เพื่ อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ปัจจุบัน
6. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรีย นรู้ การพั ฒ นาตนเอง รู้จั กค้ น คว้ า ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคมอย่างต่อเนื่อง
7. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้ทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตาม ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กันได้ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
8. สามารถอ่านผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และนาข้อค้นพบจากงานวิจัย
ต่าง ๆ มาต่อยอดเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคมได้
9. สามารถประเมินปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนประยุกต์ความรู้ด้านการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในสังคมและองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
TQF
PLOs
PLO1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
PLO2 มีวินยั ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
PLO3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
PLO4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
PLO5 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศกึ ษา
PLO6 ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์
PLO7 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
PLO8 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
PLO9 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
PLO10 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ
PLO11 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
PLO12 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม
PLO13 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
PLO14 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และหรือโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
PLO15 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสม
PLO16 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
PLO1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
PLO2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
PLO3 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
PLO4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
5.2 ด้านความรู้
PLO5 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
PLO6 ความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัฒน์
PLO7 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5.3 ด้านทักษะทางปัญญา
PLO8 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ
PLO9 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
PLO10 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ

กาหนดวัฒนธรรมการเรียน เพื่อปลูกฝังให้นิสิต
มีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
มีความรับผิดชอบต่อการทางานกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการทางาน อันเป็นการ
ปลูกฝังความรับผิดชอบที่นิสิตจะต้องคานึงถึง
สังคมที่จะต้องได้รับผลกระทบต่อไป มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น ไม่คัดลอกข้อความ
ของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง เป็นต้น

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
ประเมินจากพฤติกรรมการ
เรียน เช่น การตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบ การ
แสดงออก และแนวคิดที่
สะท้อนทั้งจากข้อเขียน
และการอภิปรายถกเถียง
ทางวิชาการในกระบวนการ
เรียน เป็นต้น โดยประเมิน
ทั้งจากอาจารย์ประจาวิชา
และเพื่อนร่วมชั้น

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และนาไปประยุกต์
ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จะ
จัดให้มีการเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานในพื้นที่
จริง หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการ
เข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่

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

จัดการเรียนการสอนในลักษณะศึกษา วิจัย
ค้นคว้า อภิปรายถกเถียงทางวิชาการ
(Discussion) โดยยกกรณีศึกษาทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การบริหารงาน
ยุติธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน
สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และใน
รายวิชาจะจัดให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาบรรยาย เพื่อให้นิสิตนาความรู้
ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ

ประเมินการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญาของนิสิต
ทั้งจากด้านความรู้ การ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การสอบรายวิชา
การสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/ วิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ หรือ งาน
นิพนธ์
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กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
5.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการ
ประเมินจากพฤติกรรมและ
บุคคล และความรับผิดชอบ
ทางานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม หรือต้องค้นคว้าหา การแสดงออกของนิสิตใน
PLO11 สามารถให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
การนาเสนอรายงานในชั้น
และอานวยความสะดวกในการ
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียน และสังเกตจาก
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
พฤติกรรมที่แสดงออกใน
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาท บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของผู้ร่วมทีมทางาน
และความครบถ้วนชัดเจน
PLO12 สามารถใช้ความรู้ใน
ตรงประเด็นของข้อมูล
ศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม
PLO13 มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุ่ม
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO14 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และ
หรือโปรแกรมประยุกต์ทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
PLO15 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
PLO16 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้
นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์

ประเมินจากเทคนิคการ
นาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติ ที่
เกี่ยวข้อง ประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้อจากัด เหตุผลใน
การเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้น
เรียน

6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและค่า
ระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ค่อนข้างดี
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
F
ตก
0
1.2 ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ดังนี้
S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
W งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
au ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
1.3 ระบบการให้คะแนนวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้
S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดวิธีการและ
รายวิช าที่ต้องทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิ ตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในแต่ละปี
การศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตเพื่อพิจารณา
2.2 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต พิจารณาให้ข้อเสนอแนะวิธีการและ
รายวิชาที่ต้องทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกากับดูแลให้มีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้มีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ที่กาหนด
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนน และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
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สาหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 2 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
สาหรับ นิสิตแผน ข ต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอรายงานงานนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยเป็นระบบเปิดให้ ผู้สนใจเข้ารับฟังได้และ
รายงานงานนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของรายงานงานนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้ รู้จักมหาวิทยาลัย คณะ บทบาท หน้าที่ ภาระงาน
อาจารย์ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และให้เข้าใจวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตาม
แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(2) มีการแนะน าให้ อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริห ารวิช าการของคณะและเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะและหลักสูตรต้องดาเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มหาวิทยาลั ยมีหลั กสูตรอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ คือ หลั กสูตรเกี่ยวกับการสอน
ทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ
เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น
(2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน หรือให้เป็นไปตามประกาศ กพอ.
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริห ารหลั กสูตรดาเนิ นการโดยอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร คณะกรรมการประจา
หลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแลและคณะกรรมการประจาคณะและผู้ทรงคุณวุฒิให้คาแนะนา
1.2 การกากับ มาตรฐานเป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับบัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558
กระทรวงศึกษาธิการ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน ในการกากับ มาตรฐานหลั กสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรจานวน 3 คน
บริ ห ารหลั ก สู ต รภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลและก าหนดนโยบายโดยภาควิ ช ารั ฐประศาสนศาสตร์ แ ละ
คณะกรรมการประจาคณะ
1.3 จั ด การประชุ ม วางแผนการจั ด การเรีย นการสอนประจ าภาคการศึ ก ษา ด าเนิ น การโดย
ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1.4 กากับดูแลทุกรายวิชาให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ (Learning
Outcomes: LO) โดยจัดประชุมเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
2. บัณฑิต
2.1 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 บั ณ ฑิตทุกคนต้องผ่ านเกณฑ์ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes: LO) ทั้ง 5 ด้านตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรทุกรายวิชา
2.3 มีการติดตามภาวะการมีงานทาและการประกอบอาชีพของบัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษาทุกคน
เป็นประจาทุกปีและผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
2.4 มี ค วามรู้ ค วามสามารถระดั บ สู งและมี ศั ก ยภาพในการท าวิ จั ย แบบบู ร ณาการด้ านการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม
2.5 ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคมอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนความขัดแย้งในสังคม
3. นิสิต
3.1 การรับสมัครนิสิตเป็นการดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร
ซึ่งหลักสูตรจะรับผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง
3.2 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในวิชาปรับพื้นฐานด้านกระบวนการและขั้นตอนงานยุติธรรม
รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการสาหรับนักบริหารงานยุติธรรม
เพื่อเป็ น การเตรีย มความพร้ อมสู่ การเรียนในระดับ ที่ ลึ กซึ้งมากขึ้น ทั้ งนี้ โดยได้รับความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
3.3 นิสิตทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียน การเตรียม
ความพร้อมในการทาวิจัย การใช้ชีวิต รวมถึงให้คาแนะนาอื่น ๆ
3.4 ในกรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคาร้องเพื่อขอดู
กระดาษคาตอบ คะแนน และวิธีการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนในวิชานั้น ๆ ได้
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3.5 จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน เครื่องมือ
อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
3.6 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา มีการกาหนดให้เรียนครบและสอบผ่านตามจานวนหน่วยกิตที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 3.0 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกาหนด ผ่านการสอบปากเปล่ารายวิชาวิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์
หรืองานวิจัยตามแผนการเรียนของตน งานนิพนธ์ งานวิจัยตามที่หลักสูตรกาหนด
3.7 เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. อาจารย์
4.1 การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล และเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกาหนด
4.2 จัดหาและกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้และความสามารถตรงตามรายวิชาที่
สอน
4.3 มีระบบติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนดไว้เพื่อนามาใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.4 กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระมีความรู้ความสามารถ
ตรงตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่กาหนดไว้
4.5 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย รวมถึงการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
4.6 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีค วามรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก
หน่ ว ยงานภายนอกมาสอนและเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึก ษาร่ว มหรื อ กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์และความรู้ในสาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มี การประชุ ม ระหว่างคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ตรและอาจารย์ ผู้ ส อนเพื่ อ ด าเนิ น การ
คัดเลือกอาจารย์ผู้สอน การจัดตารางเรียนและตารางสอบทุกภาคการศึกษา
5.2 ตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลและการตัดเกรด ปัญหา
อุปสรรคการเรียนการสอนของของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา
5.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
5.4 สารวจความพึงพอใจและคุณสมบัติที่ต้องการจากหน่วยงานหรือผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 หนังสือ ตารา วารสาร และสื่อการสอนต่าง ๆ ทางด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
นิสิตและอาจารย์สามารถใช้บริการได้จากห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในแต่ละปีหลักสูตรได้
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ หนั งสื อ และต าราด้ า นการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมและสั ง คมโดยการประสานงานกั บ
สานักหอสมุดเพื่อให้นิสิตและอาจารย์มีหนังสือ ตารา และวารสารที่เพียงพอสาหรับการเรียนการสอนและ
การทาวิจัย
6.2 เจ้าหน้าที่วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ประเมินความพอเพียงของ
อุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องโปรเจคเตอร์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่ น ส าหรั บ การเรี ย นการสอน หากไม่ เพี ย งพอให้ ป ระสานงานกั บ ฝ่ า ยพั ส ดุ เพื่ อ
ดาเนินการจัดซื้อ จัดหา
6.3 มีการประเมิน ความพึงพอใจการใช้สิ่ งสนั บสนุน การเรียนรู้ของคณะจากนิสิ ต และความ
ต้องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนและการทาวิจัยของนิสิตและอาจารย์เป็นประจา
ทุกปี การศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ให้
เพียงพอกับความต้องการ
6.4 คณะจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริการให้ อาจารย์ และนิ สิ ตได้ค้น คว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจั ดซื้อ
หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่
จาเป็น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือสาหรับให้สานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1.อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. การทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตราฐานการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

2564
X

ปีการศึกษา
2565 2566 2567
X
X
X

2568
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12
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10

12
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10

12
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10

10
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้
1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของ
ตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพั ฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจาการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตการอภิปรายโต้ตอบจากนิสิตใน
ชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการใดไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
การทดสอบกลางภาคเรี ย นและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ ได้ ว่าผู้ เรีย นมี ค วามเข้ าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็ต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะที่นาใช้ในการสอน
เพื่อให้นิสิตเข้าใจในวิชาที่เรียนได้อย่างดี และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
ประเมินโดยการใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามจากศิษย์เก่า โดยอาจใช้แบบสอบถาม หรืออาจ
จัดประชุมศิษย์เก่าในโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ดาเนินการโดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้มหาบัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น ผล โดยการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ตามตั ว บ่ งชี้ ผ ลการ
ดาเนินงานในแต่ละปี โดยรายละเอียดของการประเมินอยู่ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และ
ในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็
จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้นควรทาให้ตลอดเวลาที่พบปัญหาสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทา
ทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต

42

เอกสารแนบ
เอกสารแนบหมายเลข 1 คาอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เอกสารแนบหมายเลข 7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

43

เอกสารแนบหมายเลข 1
คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
A. Basic Courses
67651164 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
1(1-0-2)
Introduction to Justice and Social Administration
กระบวนการและขั้นตอนงานยุติธรรมของตารวจ ทนายความ อัยการ ศาล คุมประพฤติและ
ราชทัณฑ์ การบริหารงาน การวางแผน การจัดองค์การ การประสานงานในกระบวนการยุติธรรม การมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการยุ ติ ธ รรม บทบาทขององค์ ก รเอกชนในกระบวนการยุ ติธ รรม
การพัฒนาระบบงานยุติธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม บทบาท
ของการบริหารงานยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาสังคม
Justice process and procedure of the Royal Thai Police, the Office of the
Attorney-General, the Courts, the Department of Probation, and the Department of
Corrections; administration, planning, organizing, coordinating in justice process; people
participation in justice process; roles of private organizations in justice process;
development of justice system for changes in politics, economy and society; roles of
justice administration to handle social issues
67651264 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและการบริหารรัฐกิจ
1(1-0-2)
Introduction to State, Politics, and Public Administration
แนวคิดว่าด้วยรัฐ การเมือง การปกครอง รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง การบริหารรัฐกิจ
รวมถึงการบริหารภาครัฐไทย ทั้งในรูปแบบการบริหารราชการและรูปแบบอื่น
Concepts of state, politics, government, constitution, political institutions,
public administration, including Thai public governance in term of public administration
and other forms of administration
ข. หมวดวิชาแกน
9 หน่วยกิต
B. Major Required Courses
67652164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
Theories of Administration in Public Sector
พัฒ นาการของทฤษฎีการบริห ารภาครัฐ ความสั มพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริห าร
แนวคิ ดการจั ด องค์ การแบบราชการ ทฤษฎี อ งค์ การว่าด้ ว ยการบริห ารจั ดการ ทฤษฎี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์
พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารจัดการที่ดี แนวโน้มทฤษฎีการบริหารภาครัฐ
The development of public administration theories; relationships between
politics and administration; concepts of bureaucratic organizing; organization theories on
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administration and management; theories of human relations, organizational behavior,
theories of modern administration, system theory, structural contingency theory; new
public management; good governance; trends of public administration theories
67652264 นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3(3-0-6)
Justice and Social Administration Policy
พัฒนาการ และกระบวนการการกาหนดนโยบายด้านการบริหารงานยุติธรรม นโยบายด้าน
ปัญหาสังคม ปัญหาของการนานโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก แนวโน้มของนโยบาย
ด้านการบริหารงานยุติธรรมและปัญหาสังคม กรณีศึกษานโยบายด้านการบริหารงานยุติธรรมและปัญหา
สังคม
Development and process of justice administration and social issue policy;
problems in implementing the policies; alternative justice; trend of justice administration
and social issue policy; case studies of justice administration and social issue policy
67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
3(3-0-6)
Social Research Methodology
ปรัชญาหลักของการวิจัยทางสังคม วิธีวิทยาของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
เชิงประวัติศาสตร์ การกาหนดหั วข้อ การเขียนเค้าโครงวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรายงานผลการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
Principal philosophies of social researches; methodologies of quantitative,
qualitative and historical research, topic determination, research proposal writing,
presumption, data collection, data analysis, research report writing including implication
of research findings
ค. หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
12 หน่วยกิต
C. Major Compulsory Courses
67653164 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
Theories of Criminology
ทฤษฎีอาชญาวิทยา สาเหตุและผลของอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรม แนวคิดของ
สานักอาชญาวิทยาดั้งเดิม สานักปฏิฐานนิยม สานักทฤษฎีความขัดแย้ง
Theories of criminology; causes and effects of criminal; concepts of
traditional criminology, positivism, and conflict theory
67653264 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Human Rights and Criminal Justice
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
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Philosophy, concepts and theories of basic personal rights; organizations
related to human rights; important human rights issues; human rights and justice process
67653364 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Statistics for Social Science Research
ความหมายของสถิติ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปร การแจกแจงความน่าจะเป็น
ประชากรและกลุ่ มตั ว อย่ าง การสุ่ มตัว อย่าง หลั กการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐ าน การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง
และการวิเคราะห์แบบอื่น ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์
Meaning of statistics; basic principle of probability; variables; probability
distribution; population and sample group; sampling; estimation; hypothesis testing;
measuring relationship between variables; statistical forecasting; one-way and two-way
analysis of variance; other kinds of analysis in social sciences
67653464 อาชญากรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Crimes
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมร่วมสมัย ประเภทและลักษณะของอาชญากรรม
รู ป แบบใหม่ อาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์ อาชญากรรมเศรษฐกิ จ การก่ อ การร้ายสากล องค์ ก ร
อาชญากรรม การค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมสมัย
Theories and concepts of contemporary crime; types of contemporary
crimes, cyber crime, economic crime, terrorism, organized crime, human trafficking;
handling of contemporary crimes
ง. หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก 2)
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (แผน ข)

D. Elective Courses
67664164 การบริหารงานตารวจ
3(3-0-6)
Police Administration
บทบาทและหน้ า ที่ ข องต ารวจด้ า นการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม โครงสร้ า งองค์ ก าร การ
บริหารงาน ทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับการบริหารงานตารวจ กรณีศึกษาด้านการบริหารงานตารวจ
Roles and functions of police; organizational structure; administration;
theories related to police administration; case studies of police administration
67664264 การบริหารงานอัยการ
3(3-0-6)
Attorney Administration
บทบาทและหน้ า ที่ ข องอั ย การด้ า นการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม โครงสร้ า งองค์ ก าร การ
บริหารงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานอัยการ กรณีศึกษาด้านการบริหารงานอัยการ
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Roles and functions of the Office of the Attorney General; organizational
structure; administration; theories related to attorney administration; case studies of
attorney administration
67664364 การบริหารงานศาล
3(3-0-6)
Court Administration
บทบาทและหน้าที่ของศาลด้านการบริหารงานยุติธรรม โครงสร้างองค์การ การบริหารงาน
ทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับการบริหารงานศาล กรณีศึกษาด้านการบริหารงานศาล
Roles and functions of the court; organizational structure; administration,
theories related to court administration; case studies of court administration
67664464 การบริหารงานราชฑัณฑ์และการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
3(3-0-6)
Correction Administration and Offender Treatment
บทบาทและหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ด้านการบริหารงานยุติธรรม โครงสร้างองค์การ การ
บริหารงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชทัณฑ์ กรณีศึกษาด้านการบริหารงานราชทั ณฑ์ การ
ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด การฟื้นฟูผู้กระทาผิด และการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดโดยไม่ใช้เรือนจา
Roles and functions of the Department of Corrections; organizational
structure; administration; theories related to attorney administration; case studies of
attorney administration; offender treatment; offender rehabilitation; and non-institutional
treatment
67664564 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
Information System for Administration
แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐาน โครงสร้าง ความสาคัญของระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ ข องระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารและกลยุ ท ธ์ การใช้ ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamental concepts of basis, structure, importance of information system
for administration; the development of information system; benefits of the information
system for administration and strategies; utilization information system for supporting
decision making; roles of administrators toward information technology
67665164 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Comparative Study on Social Development Administration
เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารการพัฒนาสังคมของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ปัญหา
ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาสังคม ผลของการพัฒนาและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสังคม
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Comparing Thailand social development administration with other countries;
problems, strategies and methods used for social development; the result of social
development plan and alternatives in solving social problems
67665264 ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Social Movement and Conflict Management
ทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง รูปแบบและพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่าง
รัฐ เอกชน และประชาชนในสังคมไทย ปัจจัยเชิงโครงสร้างกับการจัดการความขัดแย้ง กติกา กลไกและ
กระบวนการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งและการก่อเกิดขบวนการทางสังคม เจตจานงทางการเมือง
การจัดองค์กรและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า
กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการทางสังคมในประเทศไทย
Attitude toward the nature of conflict; patterns and developments of
conflicts among the state, private sector and citizens in Thai society; structural factors
and conflict management; rules, mechanism and conflict management procedures;
conflicts and the origin of social movement; political will; organization and ideology of
social movement; modern and traditional social movement; case studies of conflict
management and social process in Thailand
67665364 ความรุนแรงในครอบครัว และสังคม
3(3-0-6)
Social and Family Violence
ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม การคุกคามทางเพศ
การกระทารุนแรงต่อเด็กและสตรี และอื่นๆ การประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดเพื่อใช้ในการป้องกัน
และลดปัญหาทั้งในระดับนโยบายและการนานโยบายมาปฏิบัติ
Theories and Concepts about social and family violence; sexual harassment;
violence on children and women; applying the concepts for preventing and lessening
problems both in policy and implementation levels
67665464 สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Social Media and Criminal Justice
ทฤษฎีด้านสื่อสารมวลชน ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ บทบาทของสื่ อสังคมออนไลน์
ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษาอิทธิพลของสื่อ
สังคมออนไลน์ในกระบวนการยุติธรรม
Theories of mass communication; types of social media; roles of social
media; impacts of social media; social media and criminal justice; case studies of social
media influence on criminal justice
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67665564 เหยื่อวิทยา
3(3-0-6)
Victimology
ความเป็นมาของการศึกษาเหยื่อวิทยา ชนิดและประเภทของเหยื่อในกระบวนการยุติธรรม
สาเหตุ ก ารตกเป็ น เหยื่ อ แนวคิ ด ในการป้ อ งกั น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเหยื่ อ กั บ ผู้ ก ระท าผิ ด ชุ ม ชน
สาธารณชน นโยบายทางสั ง คมในสถานการณ์ ค วามรุ น แรงชนิ ด ต่ า ง ๆ นโยบายของรั ฐ ต่ อ เหยื่ อ
อาชญากรรม ความรับผิดชอบของกระบวนการยุติธรรม มาตรการต่าง ๆ ที่นามาประยุกต์ การพิทักษ์
ผลประโยชน์ของเหยื่อผู้เสียหาย
Background of victimology; types of victim in justice process; causes of
victimization; preventive concepts on relationship between victim and criminal;
community, public, and social policy on violent phenomena; government policy on
criminal victims; responsibilities of justice process; applied measures; prevention of
victim’s rights
67665664 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Crimes
การวิเคราะห์ ยุ ทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การ
ฉ้อโกงทางการเงินและการธนาคาร การปลอมแปลงธนบัตร การปลอมแปลงตราสารหนี้ อาชญากรรม
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
Analyzing strategies in the prevention and suppression of economic crimes;
financial and banking corruption; banknote counterfeit; fixed-income security counterfeit,
intellectual property crimes
67665764 อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Crimes
ความส าคั ญ ของปั ญ หาอาชญากรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม การวิ เคราะห์ ปั ญ หาอาชญากรรม
สิ่งแวดล้อม การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ การลักลอบค้าของเสียที่เป็นอันตราย การลักลอบทา
การประมงผิ ด กฎหมาย การค้าไม้ เถื่อ น และการลั ก ลอบค้ าวัต ถุ ที่ ท าลายชั้ น บรรยากาศ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม แนวทางและกระบวนการในการบริหารจัดการปัญหาอาชญากรรม
สิ่งแวดล้อม
Importance of environmental crimes; environmental crime analysis; illegal
trade in wildlife and endangered species; illicit trade in hazardous waste; illegal fishing;
illegal logging; smuggling of ozone depleting substances (ODS); related environmental
crime laws; means and processes of handling environmental crimes
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67668164 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3(3-0-6)
Seminar on Justice and Social Administration
อภิปรายปัญหาทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม การวิพากษ์ยุทธศาสตร์ และวิธีการ
แก้ปัญหา
Discussing on problems in justice and social administration; criticizing
strategies and countermeasures against the problems
67668264 สัมมนาการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
Seminar on Administration in Public Sector
อภิปรายปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการบริหารและการ
จัดองค์การแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ แนวโน้มการบริหารภาครัฐ
Discussing on problems in relationship between politics and administration;
concepts of administration; traditional and modern organization; trends of public
administration
67668364 สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม
3(3-0-6)
Seminar on Politics and Justice
อภิปรายกระบวนการบริหารงานยุติธรรมในทัศนะของกลุ่มคนในสังคม การวิพากษ์ทัศนะ
ของกลุ่มคนในสังคม การปรับใช้แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
Discussing on justice; view of social groups’ view toward justice
administration process; criticizing these groups’ points of view, the application of
concepts of justice for the solution of current political, economic, social, cultural and
environmental issues
67668464 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Seminar on Contemporary Issues and Human Rights
อภิปรายปัญหาสิทธิมนุษยชน ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสิทธิมนุษยชนกับประเด็นร่วมสมัย
ระดับโลก
Discussing on problems in Human Rights; applying concepts and theories of
human rights to contemporary global issues
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จ. หมวดวิทยานิพนธ์ และแทนวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
E. Thesis and Thesis Substitute
67669964 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
Thesis
การกาหนดสิ่ งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรม
การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดวิธีการ
วิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์
ผล การวิจารณ์ ผล การอ้างอิงผลงานของผู้ อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียน
บทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรม
ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; confidence
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies;
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis;
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report
compilation; research article authoring; abstract preparation; oral presentations; ethics
and code of conducts of researchers; ethics in publishing academic works
67669864 งานนิพนธ์
6(0-0-18)
Independent Study
การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรมการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดวิธีการวิจัย
การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล
การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; confidence
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies;
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis;
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report
compilation; abstract preparation; oral presentations; ethics and code of conducts of
researchers; ethics in publishing academic works
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เอกสารแนบหมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์*
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
ณรงค์ พรมสืบ, จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ และอุษณากร ทาวะรมย์. (2563). การศึกษาความหมายใน
การบริหารปกครองด้านอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยอง
ภายใต้แนวคิดการบริหารปกครองท้องถิ่ น. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, 9(2), 120.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
ณัฐพล สร้อยสมุทร, อุษณากร ทาวะรมย์ และดิเรก ปัทมสิริวัฒ น์. (2562). ความเหลื่อมล้้ าการคลั ง
ท้องถิ่นจากภาษีการโอนที่ดิน. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 10(20), 1-19.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
อุษณากร ทาวะรมย์. (2562). วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง. วารสาร
ด้านการบริการรัฐกิจและการเมือง, 8(1), 85-105.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
วิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม และอุษณากร ทาวะรมย์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบอ้าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์,
11(1), 39-50.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
ธนายุทธ์ อ่อนดี และอุษณากร ทาวะรมย์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้าบลห้างสูง อ้าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี. วารสารศิลป
ศาสตร์ประยุกต์, 11(1), 51-61.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
(2) นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์*
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
นิภาพร รอดไพบูรณ์, ชิตพล ชัยมะดัน และสุปราณี ธรรมพิทักษ์. (2563). การน้านโยบายการจัด
การศึกษาส้าหรับเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและ
การเมือง, 9(1), 22-43.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
พิมพิศ คชเวศ, วิภาวี พิจิตบันดาล และสุปราณี ธรรมพิทักษ์. (2563). การบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี, 11(2), 221-246.

52
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
กันตนา มาใหญ่ และสุปราณี ธรรมพิทักษ์. (2562). รูปแบบการน้านโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี. วารสารด้านการบริหารรัฐ
กิจและการเมือง, 8(3), 1-23.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
พรเทพ นามกร, สุปราณี ธรรมพิทักษ์ และพงษ์เสฐียร เหลืออลงกต. (2562). องค์ประกอบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดจันทบุรี.
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, 8(2), 91-111.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
มนูญ บุญนัด และสุปราณี ธรรมพิทักษ์. (2562). การพัฒนาวิธีในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก). วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์,
9(2), 350-362.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
บุญกิต จิตรงามปลั่ง และสุปราณี ธรรมพิทักษ์. (2562). ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์,
9(1), 30-43.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
บุญกิต จิตรงามปลั่ง และสุปราณี ธรรมพิทักษ์. (2561). การพัฒนานโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก. วารสารสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ, 9(3), 88-98.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
สุปราณี ธรรมพิทักษ์. (2561). การวิเคราะห์นโยบายความมั่นคงที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. 2547-2556. วารสารรัฏฐาภิรักษ์, 60(1), 45-58.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
Chanvibol, K., Luengalongkot, P., Thampithak, S., & Anantanatorn, A. (2020). The
Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment of
Cambodian Civil Servants at Ministry of Economy and Finance. Asian
administration and management review, 3(2), 1-11.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SSRN
https://www.ssrn.com/index.cfm/en)
บทความทางวิชาการ
สุปราณี ธรรมพิทักษ์. (2561). มุมมองเชิงทฤษฎีของการน้านโยบายไปปฏิบัติ. วารสารรมยสาร,
16(2), 501-518.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
สุปราณี ธรรมพิทักษ์. (2561). ผลประโยชน์ของประเทศไทยจากความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน
กับฮ่องกงวิเคราะห์กรณีนโยบายและกฎหมายการลงทุน. RMUTT Global Business and
Economics Review, 13(1), 1-12.
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(3) นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ*
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
เขมมารี รักษ์ชูชีพ, เอกวิทย์ มณีธร, จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์, ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี และพูนศักดิ์ แสงสันต์.
(2562). การจั ดตั้งสถาบั น พั ฒ นาฝีมือแรงงานนานาชาติภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ . วารสาร
การเมือง การบริหาร และกฏหมาย, 11(1), 409-433.
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นัยนา รัตนสุวรรณชาติ, เขมมารี รักษ์ชูชีพ และศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี . (2562). นวัตกรรมการจัดการ.
วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, 11(3), 543-554.
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สมคิด เพชรประเสริฐ, นภดล วงษ์น้อม, เขมมารี รักษ์ชูชีพ และวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี. (2562). นวัตกรรม
และการเปลี่ ย นแปลงจากมุมมองของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยต่อการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, 11(3), 205-221.
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เขมมารี รักษ์ชีพ, นภดล วงษ์น้อม และวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี. (2561). อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่
ท้างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศ
ไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, 10(2), 235-257.
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(4) ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
มาร์กกุ ซาโลมา, เอกวิทย์ มณีธร, โชติสา ขาวสนิท และภารดี ปลื้มโกศล. (2563). การขาดเอกภาพ
เป็นปัญหาของอาเซียน. วารสารวิชาการการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 12(1), 37-62.
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เอกวิทย์ มณีธร และวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. (2562). การแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ
ในประเทศไทย สาเหตุ กระบวนการ ผลลัพธ์และปัจจัยที่เอื้อต่อความส้าเร็จ. RMUTT Global
Business and Economics Review, 14(1), 1-22.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
เขมมารี รักษ์ชูชีพ, เอกวิทย์ มณีธร, จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์, ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี และพูนศักดิ์ แสง
สั น ต์ . (2562). การจั ด ตั้ งสถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานนานาชาติ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ .
วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, 11(1), 409-433.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
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เอกวิทย์ มณีธร และศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร. (2560). พฤติกรรมการน้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของประชาชน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การ
บริหารและกฎหมาย, 9(ฉบับพิเศษ), 69-99.
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 1)
(5) นายธีระ กุลสวัสดิ์
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
ธีระ กุลสวัสดิ์ และธัญพิชชา สามารถ. (2563). การกระท้าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุภายในครอบครัว:
สาเหตุและแนวทางการป้องกัน. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 12(2), 111127.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
อภิสรา ม่วงใหม, ธีระ กุลสวัสดิ์, อนุรัตน์ อนันทนาธร, สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และจีระ ประทีป. (2563).
การช้าระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, 12(1), 173-188.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
สนิทเดช จินตนา, ธีระ กุลสวัสดิ์ และอนุรัตน์ อนันทนาทร. (2562) การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย.
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 12(5), 1047-1060.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
โสภณ น้้าส้ม, ธีระ กุลสวัสดิ์ และอมรทิพย์ อมราภิบาล. (2562) พฤติกรรมเล่นพนันไก่ชนของประชาชน
ในจังหวัดบุรีรัมย์: บูรณาการทฤษฎีการาตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แบบ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 15(1), 17-33.
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(6) นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
พระมหาเสาร์คา ธมฺมธีโร และภัสนันท์ พ่วงเถื่อน. (2563). หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 9(1). 135-147.
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เอกสารแนบหมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)


รหัสวิชา



ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม
จริยธรรม

ชื่อวิชา

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
67651164 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม
67651264 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและ
การบริหารรัฐกิจ
หมวดวิชาแกน
67652164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ

1

2






3

ความรับผิดชอบรอง

4

5

6





67652264 นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม





67652364 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม





3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้



7

8

9































10







4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
11

12




13

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
14 15 16
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รหัสวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

ชื่อวิชา

หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
67653164 ทฤษฎีอาชญาวิทยา

1

2





3



67653264 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
67653364 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์



67653464 อาชญากรรมร่วมสมัย



หมวดวิชาเลือก
67664164 การบริหารงานตารวจ



67664264 การบริหารงานอัยการ



67664364 การบริหารงานศาล



67664464 การบริหารงานราชฑัณฑ์และการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิด



4

5

6


 





7

12

13



















9











 




















































10

11

8







3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
14 15 16

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

ชื่อวิชา
1

67664564 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
67665164 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการ
พัฒนาสังคม
67665264 ขบวนการทางสังคมและการจัดการความ
ขัดแย้ง
67665364 ความรุนแรงในครอบครัว และสังคม







5

6

7











 














4





67665664 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
67665764 อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

3



67665464 สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการยุติธรรม 
67665564 เหยื่อวิทยา

2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

8

9

13

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
14 15 16







4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

10

11





12
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3. ทักษะทาง
ปัญญา
รหัสวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

ชื่อวิชา
1

67668164 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

2




67668264 สัมมนาการบริหารภาครัฐ

3

2. ความรู้

4

5

6

7

8

9

10

13

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
14 15 16













4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
11

12



 





 





  



  







  







67668364 สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม





 



67668464 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน





 



  


วิทยานิพนธ์
67669964 วิทยานิพนธ์





 





  



 





การศึกษาค้นคว้าอิสระ
67669864 งานนิพนธ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning Outcomes (LO)
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา
(2) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของกระแสโลกาภิวัฒน์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือโปรแกรม
ประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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เอกสารแนบหมายเลข 4
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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เอกสารแนบหมายเลข 5
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม
Master of Political Science (Justice and Social Administration)
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
แผน ข
ไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ์
2) แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาแกน

- หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิต
9

หน่วยกิต

หมายเหตุ

ชื่อหลักสูตร
คงเดิม
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม
Master of Political Science (Justice and Social
Administration)
จานวนหน่วยกิต
ปรับลดหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
- หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก 1
ปรับลดหน่วยกิตใน
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
2) แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาแกน
9
หน่วยกิต
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
3) แผน ข
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
งานค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1) ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
2) นายสุพจน์ บุญวิเศษ
3) พันตารวจโท ไวพจน์ กุลาชัย

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

12
6
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
12
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
3) แผน ข
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
งานค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1) ผศ.ดร.อุษณากร ทาวะรมย์
2) ผศ.ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์
3) ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ

หมายเหตุ

12
3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
12
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ปรับเปลี่ยน
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ชื่อวิชา

67651159

กระบวนการและชั้นตอนงานยุติธรรม

67651259

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการสาหรับนักบริหารงานยุติธรรม
และสังคม

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ
หน่วยกิต

ไม่นับหน่วย
กิต
ไม่นับหน่วย
กิต

ยกเลิก
ยกเลิก
67651164
67651264

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ การเมืองและการ
บริหารรัฐกิจ

1(1-0-2)

เปิดใหม่

1(1-0-2)

เปิดใหม่

ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัส ชื่อวิชา และ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา

หมวดวิชาแกน
67652159

ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ

3(3-0-6)

67652164

ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ

3(3-0-6)

67652259

รัฐการเมืองและการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์

3(3-0-6)

67652264

นโยบายการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

3(3-0-6)

67652359

วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม

3(3-0-6)

67652364

วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม

3(3-0-6)
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หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

หมวดวิชาบังคับ
67653159

ทฤษฎีอาชญาวิทยา

3(3-0-6)

67653259

นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม

3(3-0-6)

67653164

ทฤษฎีอาชญาวิทยา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ยกเลิก

67653264

สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม

3(3-0-6)

เปิดใหม่
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา

67653359

สถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

67653364

สถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

67653459

อาชญากรรมร่วมสมัย

3(3-0-6)

67653464

อาชญากรรมร่วมสมัย

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
67664159

การบริหารงานยุติธรรม

3(3-0-6)

67664259

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

67664359

3(3-0-6)

67664459

การวิเคราะห์เชิงเหตุผลและการวิเคราะห์ที่เป็น
ระบบ
ปรัชญาและแนวคิดความยุติธรรม

ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก

3(3-0-6)

ยกเลิก

67664559

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

3(3-0-6)

67664564

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

3(3-0-6)

67665159

การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

67665164

การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนา
สังคม

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
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หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

67665259

ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง

3(3-0-6)

67665264

ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง

3(3-0-6)

67665359

ความรุนแรงในครอบครัว และสังคม

3(3-0-6)

67665364

ความรุนแรงในครอบครัว และสังคม

3(3-0-6)

67665459

สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม

3(3-0-6)

67665559

เหยื่อวิทยา

3(3-0-6)

67665564

เหยื่อวิทยา

3(3-0-6)

67665659

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

3(3-0-6)

67665664

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

3(3-0-6)

67665759

อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

67665764

อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

67668159

สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

3(3-0-6)

67668164

สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

3(3-0-6)

67668259

สัมมนาการบริหารภาครัฐ

3(3-0-6)

67668264

สัมมนาการบริหารภาครัฐ

3(3-0-6)

67668359

สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม

3(3-0-6)

67668364

สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม

3(3-0-6)

67668459

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน

3(3-0-6)

67668464

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน

3(3-0-6)

67669859

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6(0-0-18)

67669864

งานนิพนธ์

6(0-0-18)

ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ยกเลิก
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
สาระเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัส ชื่อวิชา และ
สาระเนื้อหารายวิชา
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หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
67669959

วิทยานิพนธ์

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
12 (0-0-36)

67669964

วิทยานิพนธ์

67664164

หมายเหตุ
12 (0-0-36)

ปรับรหัสวิชา

การบริหารงานตารวจ

3(3-0-6)

เปิดใหม่

67664264

การบริหารงานอัยการ

3(3-0-6)

เปิดใหม่

67664364

การบริหารงานศาล

3(3-0-6)

เปิดใหม่

67664464

การบริหารงานราชฑัณฑ์และการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิด
สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการยุติธรรม

3(3-0-6)

เปิดใหม่

3(3-0-6)

เปิดใหม่

67665464
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แบบรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1. จานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
 มีความเหมาะสม
 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
หลักสูตรน่าสนใจ มีความทันสมัย
2. รายวิชา
2.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
 มีความเหมาะสม
 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
ในส่ ว นของบทบาทของภาคเอกชนในวิช าความรู้เบื้ องต้น เกี่ยวกับ กระบวนการยุติธ รรมควร
สอดแทรกบทบาทของกระบวนการยุตธรรมยุคใหม่ที่จะใช้องค์กร กระบวนการยุติธรรมของรัฐน้อยลง
นอกเหนื อ จากบทบาทของอาสาสมั ค รงานต่ างๆ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม เช่ น บ ทบาทขององค์ ก ร
สมาคมธุ ร กจในการก ากั บ ดู แ ลผู้ ค้ าภาคเอกชน การจ้ างงานหน่ ว ยงานเอกชนท างานภาครัฐ แทนใน
กระบวนการยุติธรรม
2.2 หมวดวิชาแกน
 มีความเหมาะสม
 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
วิช านโยบายการบริห ารงานยุ ติธ รรมน่าจะสามารถสอดแทรกเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธ รรม
ทางเลื อ กและแนวคิ ด ทางเลื อ กในยุ ค ใหม่ เช่ น บทบาทคณะกรรมการแข่ ง ขั น ทางการค้ า บทบาท
คณะกรรมการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฯลฯ
2.3 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา
 มีความเหมาะสม
 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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2.4 หมวดวิชาเลือก
 มีความเหมาะสม
 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
วิชาการบริหารงานราชทัณฑ์ ควรใช้ือว่
ช่ า การบริหารงานราชทัณฑ์และการปฏิบัติต่อืกระท
ผ้ าผิด
ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดโดยไม่ใช้เรือนจา (Non-institutional treatment) หรือการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดที่เป็น เด็กและเยาวชนด้วย
3. แผนการเรียน
 มีความเหมาะสม
 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. คาอธิบายรายวิชา
 มีความเหมาะสม
 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย กรณีมีการปรับเนื้อหาตามข้อสังเกต
5. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
 มีความเหมาะสม
 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6. การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่รายวิชา
 มีความเหมาะสม
 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ
( พันตารวจตรี ดร. ชวนัสถ์ เจนการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร

ข้อสรุปเพิ่มเติมจากการประชุม
1. หลักสูตรนี้เป็นรัฐศาสตร์ แต่มีวิชาทางด้านรัฐศาสตร์น้อยไป ดังนั้น ต้องเขียนให้เห็นว่ามีการนา
ประเด็นทางด้านการเมืองมาวิเคราะห์กระบวนการบริหารยุติธรรมด้วย
2. ให้เน้น Approach การวิเคราะห์ปัญหามาในแนวรัฐศาสตร์ กล่าวคือ นาทฤษฎีทางรัฐศาสตร์มา
ช่วยวิเคราะห์ เช่น ทฤษฎีระบบ ฯลฯ
3. เชื่อมโยงให้เห็ นความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางด้านการเมือง, ปัจจัยทางด้านการบริหาร กับ
กระบวนการบริหารยุติธรรม
4. กลุ่มคนที่มาเรียน น่าจะเป็น นักการเมืองท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนใน
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
5. เน้ น บทบาทของภาคเอกชนมาช่ ว ยตรวจสอบ รวมถึงการมี ส่ ว นร่ว มและการตรวจสอบของ
ประชาชนในกระบวนการบริหารยุติธรรม
6. ควรเน้นเนื้อหาของกระบวนการบริหารยุติธรรมคู่ขนาน (ทางเลือก/เชิงสมานฉันท์)
7. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน (เรื่องแพ่ง)
8. ให้ความสาคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีกลไกหลายอย่างมาช่วยในการบริหาร เช่น การ
ประกาศเป็นพื้นที่เขตถือครองที่ดิน แล้วมาบริหารจัดการที่ดิน แล้วให้เอกชนมาตรวจสอบ แทนที่จะให้
ตารวจมาจับเพียงอย่างเดียว
9. ควรเน้นการลดบทบาทภาครัฐในกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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