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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางแสน  

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัส    25540191100179 
ภาษาไทย:  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Public Administration Program in                      

General Administration  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:      รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Public Administration (General Administration) 
 อักษรย่อภาษาไทย:      รป.บ. (การบริหารทั่วไป) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:      B.P.A. (General Administration) 

  

3. วิชาเอก    -ไม่มี-         

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร  

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี  
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5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น 
  ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน..ส านักงานศาลยุติธรรม, บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จ ากัด  
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
   EEC model  
   CWIE 
   อ่ืน ๆ ระบุ .............................................................   
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอื่น  
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............ ................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
    หลักสูตรใหม่ เปิดสอน ภาคการศึกษา - ปีการศึกษา - 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  1/2564 
  วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  2/2564 
  วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที ่1/2564 
  วันที่ 17 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 
  สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ....................... 
  วันที่...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566 
  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในต าแหน่งงานด้าน

การบริหารจัดการ ดังนี้ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- ปลัดอ าเภอ  
- เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ  
- เจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐ  
- ครูอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย  
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  
- ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ  
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

(1) นายธีระ กุลสวัสดิ์           เลขประจ าตัวประชาชน 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. (การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2539   
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง 

 

(2)  นางสาวภัสนันท์  พ่วงเถื่อน     เลขประจ าตัวประชาชน 3-1409-0001X-XX-X 
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  
รป.ม. (องค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2545  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2549  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2542 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 7 เรื่อง 

 

 (3)  นายสมคิด  เพชรประเสริฐ        เลขประจ าตัวประชาชน 3-2511-0008X-XX-X  
 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 1 เรื่อง 

 

 (4)  นายปิยะ  นาควัชระ      เลขประจ าตัวประชาชน 3-1023-0013X-XX-X 
  วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2562 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551   

  รป.ม. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543  
  รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2560 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2538   
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง 
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 (5)  นายกฤษฎา นันทเพ็ชร      เลขประจ าตัวประชาชน 3-4612-0036X-XX-X   
 ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556   
 พ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2541 
 ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 2535 

  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 13 เรื่อง 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ภาพรวมการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แสดงให้เห็นถึงการมุ่ง
พัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้ง
การพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์              
ที่วางเป้าหมายการพัฒนาในข้อ 2.1.3 ว่า คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ และเพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
ด้วยเหตุที่การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้  การพัฒนาทักษะ             
จะสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน 
จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ 

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่ต่อยอดมาจาก
โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ที่ได้บรรจุในยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นส่วนหนึ่งของ  
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งทางกายภาพและทางสังคม เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ท าให้ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาให้กับภูมิภาคอ่ืนๆ และได้รับการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท ท าให้เกิดการลงทุนและจ้างงานเพ่ิมมากขึ้น            
ซึ่งต าแหน่งงานที่คาดหมายว่าเป็นที่ต้องการส าหรับพ้ืนที่ EEC ในวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ได้แก่ 
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ต าแหน่งงานด้านวิศวกรรมด้านนักออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ด้านไอทีและโปรแกรมเมอร์ ด้านพาณิชย์
นาวี ด้านการแพทย์ และด้านเจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมจึง
เปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาใช้ความรู้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่นี้  อย่างไรก็ตาม การเติบโตทาง
เศรษฐกิจต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันทั้งนโยบายและการส่งเสริมจากรัฐบาล ร่วมกับบรรยากาศ
การค้าการลงทุนในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนสถานการณ์หรือวิกฤติการณ์ด้านต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจได้ตลอด เวลา อาทิ ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย โรคระบาด           
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ  

นอกจากนี้ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น น ามาสู่ความท้าทาย
จากปรากฏการณ์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกหรือ Technological Disruption ที่หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
(AI: Artificial Intelligence) เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงวิถีเดิมในทุกอุตสาหกรรมไม่เว้นแม้แต่
สถาบันอุดมศึกษา ผลที่เกิดขึ้นจึงมีทั้งด้านการอ านวยความสะดวกในการรับบริการต่างๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างาน และด้านการลดบทบาทและ                 
การทดแทนแรงงานมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นั้น 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจข้างต้นส่งผลต่อการพัฒนาก าลังคนในประเทศที่ต้องเสริมสร้าง
ศักยภาพใหม่ในหลายด้านผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยที่ไม่อาจถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ
เทคโนโลยีได้ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก 
ในขณะที่อัตราการเกิดกลับลดน้อยลงมาโดยตลอด ผลที่ตามมาคือ การขาดแคลนวัยแรงงานที่เป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศและภาวะการพ่ึงพิงทางประชากรเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากวัยแรงงานในปัจจุบัน           
มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นและจะก้าวสู่วัยสูงอายุในไม่ช้า ส่วนวัยสูงอายุกลับต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวและ
รัฐบาลมากข้ึนเพราะปัญหารายได้และสุขภาพ มาตรการส าคัญท่ีรองรับสถานการณ์นี้จึงถูกน ามาพิจารณา
หลายประเด็น อาทิ การขยายเวลาการเกษียณอายุออกไป การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังวัยเกษียณ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพผู้สูงอายุ   

ผลจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องดังกล่าวยังท าให้จ านวนผู้เรียนในสถาบันการศึกษา
ลดน้อยลงตามล าดับ ดังปรากฎในปัจจุบันว่าจ านวนผู้เรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ มีน้อยกว่าจ านวนที่นั่ง       
ที่ เปิดรับ ประกอบกับปัญหาด้านคุณสมบัติของบัณฑิตบางส่วนไม่สอดคล้องกับต าแหน่งงานและ           
ความต้องการของตลาดแรงงาน หน่วยงานหลายแห่งจึงเปิดหลักสูตรฝึกอบรมหรือสถาบันการศึกษาของ
ตนเองเพ่ือผลิตบุคลากรตามความต้องการที่แท้จริงส าหรับต าแหน่งงานต่างๆ ท าให้ความต้องการ            
รับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเข้าท างานลดน้อยตามไปด้วย  
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ด้านการจ้างงานก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ Gig Economy ที่การท างานถูกแบ่งออกเป็น Part Time, Freelance, 
Self-Employed รวมถึ ง  Outsource หรืองานที่ ไม่ ใช่ งานประจ า  ท า ให้ เกิด  Digital Employee                
ที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เข้ากับยุคดิจิทัล บุคลากรที่อยู่ในตลาดแรงงาน
ต้องสร้างสมรรถนะตนเองไปพร้อมกับการแข่งขันกับเทคโนโลยี 

สถานการณ์การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษายังได้รับอิทธิพลจากค่านิยมในการศึกษา            
ที่เปลี่ยนแปลงจากอดีต จากเดิมที่การส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่ครอบครัวมุ่งหวังในบุตร
หลานได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพ่ือการมีอนาคตที่ดี เปลี่ยนเป็นการให้ความส าคัญกับความพึงพอใจ           
ในการเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการมากกว่าการยัดเยียดจากสังคม ร่วมกับค่านิยมที่ผู้ประสบความส าเร็ จใน
ชีวิต ไม่จ าเป็นต้องมาจากรากฐานการศึกษาเท่านั้น แม้ว่าค่านิยมนี้จะยังไม่ปรากฎชัดในวงกว้าง แต่ก็
ส่งผลให้อัตราการออกระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้เรียน
ทดลองเรียนเพ่ือแสวงหาหลักสูตรที่ตนเองต้องการ ท าให้มหาวิทยาลัยสูญเสียทรัพยากรและโอกาสตามมา 

ขณะที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาแนวโน้มประชากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ร่วมกับ
สถานการณท์ี่จะเผชิญในอนาคต จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ขึ้น โดยก าหนดให้มี
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ            
ตามความถนัดของตนเอง เนื่องจากหลายฝ่ายทั้งนักวิชาการ นักธุรกิจ นักลงทุน และนานาประเทศต่างให้
ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ความสามารถในการปรับตัว การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การคิดเชิง
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามวุฒิการศึกษา                
ที่จบมาและความพร้อมในการใช้ชีวิตเป็นพลเมืองของประเทศและของโลก  
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรต้องน าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดแนวทางในการยกระดับ           
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) เพ่ือสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้
ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ส าหรับการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตไปพร้อมกัน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบผ่านการผสานองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทั่วไปในระดับสากลกับบริบทของสังคมภาคตะวันออก ให้เกิดเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
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ของตลาดแรงงาน พร้อมความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับต่อสถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางข้างต้น ท าให้ มี       
การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส าเร็จการศึกษาและระหว่างปีการศึกษาที่เป็นความรู้ความสามารถ
ส าหรับน าไปปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไปโดยตรง และเป็นทักษะส าคัญส าหรับพลเมืองในศตวรรษ         
ที่ 21 ร่วมกับทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการโดยเฉพาะในพ้ืนที่ EEC ซ่ึงต าแหน่งงานของผู้ที่จบสาขาวิชา       
การบริหารทั่วไปต้องมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เรียกว่า SMART+C2 
Students อันประกอบด้วย การตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness) องค์ความรู้และทักษะด้าน     
การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Knowledge) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ (Adaptability) ความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ (Readiness) การท างานร่วมกับผู้อ่ืน         
เป็นทีม (Team Spirit) ตลอดจนมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการสื่อสาร 
(Communication) ที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Lerning) 
คือ มีความพร้อมในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง (Readiness) โดยสมัครใจและมีแรงจูงใจใน        
การพัฒนาตนเอง (Self-Motivation) เพ่ือมุ่งม่ันในการสร้างประโยชน์แก่สังคมในฐานะพลเมือง 

การออกแบบหลักสูตรจึงมีการเพ่ิมรายวิชาใหม่หลายรายวิชาที่สนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังข้างต้นให้ชัดเจนมากขึ้นและเป็นรายวิชาที่สามารน าไป
ประยุกต์ส าหรับการประกอบอาชีพและด ารงชีพในสังคมอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ปรับลดรายวิชาทฤษฎี
และแนวคิดพ้ืนฐานที่มีโอกาสน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้น้อยออกไป เพ่ือสนับสนุนให้รายวิชาต่างๆ 
มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตท่ีพร้อมท างานและออกสู่สังคม ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนได้จัดให้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกฝนคุณสมบัติต่างๆ ผ่านกิจกรรมโครงงานและการมอบหมายงานกลุ่มรูปแบบต่างๆ ในรายวิชาที่
เกี่ยวขอ้งและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นตามโอกาส 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมสูง เนื่องจากเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะเปิดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหาร
ทั่วไป เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกมารับใช้ประเทศและสังคมในภูมิภาคตะวันออก ภายใต้
ความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดความรู้ทางวิชาการ
ควบคู่กับความดีมีจริยธรรม และรองรับการขยายตัวของภูมิภาคตะวันออกที่มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่  
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

 13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 

89511764 ภูมิบูรพา      3(2-2-5) 
Wisdom of BUU 

89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    2(1-2-3) 
Philosophy of Sufficiency Economy  

89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ     2(1-2-3) 
Food for Health 

89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ    2(1-2-3) 
  Love, Sex and Health 

  กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก  2(1-2-3) 
  Citizenship and Responsibility towards Society of  
  Thailand, ASEAN, and the World 
89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ    2(1-2-3) 

Lateral Thinking Skill Development 
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 

English for Communication 
89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง   3(2-2-5) 

Experiential English 
89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย  2(1-2-3) 

Thai Language Skills for Careers in Contemporary  
Society 

 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต  2(2-0-4) 
Opportunities and Challenges for Future Careers 

89530164 ทักษะดิจิทัล      2(2-0-4) 
  Digital Skill 
89530364 การออกแบบสื่อและการน าเสนอ    2(2-0-4) 

Media Design and Presentation 
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม    3(0-0-9) 

    Creating Social Enterprise 
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13.2 รายวิชาที่เปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  นิสิตคณะอ่ืนๆ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรนี้เพ่ือเลือกเรียนเป็นวิชาโท
สาขาวิชาการบริหารทั่วไปหรือเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 

 หมวดวิชาโทบังคับ 
67511264 องค์การและการจัดการ     3(3-0-6) 
  Organization and Management 

  67511464 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
    Human Resource Management 
  67521564 การบริหารการเงินและการคลัง    3(3-0-6) 
    Financial and Fiscal Administration 
     

 หมวดวิชาโทเลือก 
  67511164 การบริหารภาครัฐของไทยร่วมสมัย    3(3-0-6) 
    Contemporary Public Sector Administration in  
    Thailand 
  67514164 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ   3(3-0-6) 
    Organization Behavior and Organization  
    Development 
  67524264 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 
    Human Resource Development in Digital Age 
  67523164 การบริหารส านักงานในยุคดิจิทัล    2(2-0-4) 
    Office Management in Digital Age 
  67523264 การสื่อสารองค์กรและการตลาดภาครัฐ   2(1-2-3) 
    Corporate Communication and Marketing in  
    Public Sector   
  67541964 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
    Human Right, Moral, Ethics and Good Governance 
  67542364 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร   3(2-2-5) 
    Information Technology for Administration 
  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
  67527164 วิทยาการทหาร      3(3-0-6) 
    Military Science 
  67527264 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ    3(3-0-6) 
    National Security Development 
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  67537364 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
    Justice Administration and Laws in Everyday Life 
  67537464 การบัญชีส าหรับการบริหาร    3(3-0-6) 
    Accounting for Administration 
 

 13.3 การบริหารจัดการ 

  การก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประสานงานกับภาควิชาอ่ืนและคณะต่างๆ ที่จัด
รายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนิสิตของหลักสูตร โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร
และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทางด้านวิชาการ และเพ่ือก าหนดเนื้อหาและ     
กลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามที่ก าหนด ซึ่งจะท าให้นิสิตสามารถบรรลุ
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



12 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มุ่งสร้างนักบริหารจัดการระดับ
ปฏิบัติการและสร้างทักษะพ้ืนฐานเพ่ือก้าวสู่การเป็นนักบริหารระดับสูง ที่ประกอบด้วยความรู้และทักษะ
ด้านการบริหารจัดการส าหรับการท างานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างพร้อมต่อ            
การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกทั้งยังมีสมรรถนะในการน าเสนอและ          
การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีอย่างสร้างสรรค์ บนหลักการตระหนักรู้ทางสังคม ด้วยการผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากหลักสูตรบนพื้นฐานปรัชญาการเรียนรู้มุ่งสู่การน าไปปฏิบัติได้ 
  
 

-ความส าคัญ- 

แม้ว่าสังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีมากเพียงใด ก็ยังจ าเป็นต้องอาศัย
ทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนการท างาน ทั้งในฝ่ายนักปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติในการน าเทคโนโลยี             
มาสร้างความส าเร็จแก่หน่วยงานและในฝ่ายนักบริหารจัดการที่มีคุณสมบัติในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ
ที่ดี และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้เกิดเอกภาพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความมุ่งมั่นต่อ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น การผลิตบุคลากรให้มีทักษะการท างานระดับปฏิบัติการพร้อมด้วย
ทักษะสังคมและการสื่อสารเพ่ือเข้าสู่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าคัญที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลทั้งด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม 

-เหตุผลในการปรับปรุง-  

ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ ท าให้ทิศทางการผลิตบัณฑิตด้านการบริหารทั่วไปต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตได้  ด้วยการมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการร่วมกับทักษะ        
การท างานที่ส าคัญ อาทิ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตลอดจนทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อาทิ การท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ จึงท าให้หลักสูตรต้องน า
คุณสมบัติที่พึงประสงค์เหล่านี้มาปรับปรุงให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง  

หลักสูตรปรับปรุงนี้ (พ.ศ. 2564) จึงมีรายละเอียดแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) 
ดังนี้ 

1. การปรับโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย มีความชัดเจนในด้านผลลัพธ์              
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น และค านึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
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โดยเฉพาะเขต EEC โดยมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติ ในหลากหลายทักษะส าหรับรองรับ             
การท างานในสายงานสนับสนุนทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558  

3. การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร           
ทีก่ าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 

4. การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

-วัตถุประสงค์-  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมส่วนรวม สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมที่ด ารงอยู่ ด้วยความเคารพและให้เกียรติใน         
ความแตกต่างของบุคคล  

2. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ  การวางแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเทคนิค        
การจัดการสมัยใหม่ทีน่ ามาใช้ในหน่วยงานต่างๆ  

3. สามารถน าความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ได้ศึกษามาปรับใช้ในการท างานตามสถานการณ์
ต่างๆ ได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และ
ความมุ่งม่ันต่อความส าเร็จของทีมงาน 

5. มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานในลักษณะต่างๆ ที่สนับสนุนความส าเร็จแก่
หน่วยงาน โดยสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ส าหรับการน าเสนองานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

6. มีความสามารถในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน บทบาท หน้าที่ และ
หน่วยงาน โดยเลือกใช้เครื่องมือส านักงานและเทคนิควิธีการทางการบริหารจัดการมา
ประยุกต์ส าหรับสร้างผลงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- การยกระดับคุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ
ให้มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์เพ่ิมมาก
ขึ้น เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสิตให้เกิด
ทั้งองค์ความรู้และ
ทักษะ  

1. สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจัดท า
งานวิจัยที่สอดคล้องกับสาขาและรายวิชาของ
หลักสูตร และน างานวิจัยนั้นมาพัฒนาการเรียน
การสอน 

2. ส่งเสริมให้คอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอรับการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

4. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

1. จ านวนงานวิจัยของ
ผู้สอนที่น ามาใช้ใน
การเรียนการสอน
อย่างน้อยปีละ 2 ชิ้น 

2. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีต าแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน
ในรอบของการใช้
หลักสูตร 

3. ความพึงพอใจของ
คณาจารย์ต่อโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3.51 

- การพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้
พร้อมต่อการจัดการ
เรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติงานของนิสิต 

1. การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดและความคุ้มค่า 

2. การน าสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย      
มาเสริมสร้างการเรียนรู้แก่นิสิตทั้งในและ       
นอกห้องเรียน  

3. การขยายช่องทางการเรียนรู้ในโซเชียลมากข้ึน 

1. จ านวนรายวิชาที่น า
สื่อและเทคนิคการ
เรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ๆ มาใช้เพ่ิมมาก
ขึ้นทุกปีการศึกษา 

2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์และนิสิตต่อ
การใช้ประโยชน์สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ในระดับ 3.51 ขึ้นไป
ในทุกปีการศึกษา 

- การเสริมสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน
ให้สามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. การผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ    
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการผลิต
สื่อรูปแบบต่างๆ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานที่มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. อาจารย์ร่วมกับ
บุคลากรสาย
สนับสนุนใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ประกอบการเรียน
การสอนและการจัด
กิจกรรมต่างๆ อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ  
2 ครั้ง 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- การเสริมสร้างความ
พร้อมในการเรียนรู้
ของนิสิตตั้งแต่แรกเข้า
และให้เกิดวิธีคิดใน
การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (Growth 
Mindset) 

1. การปฐมนิเทศและการให้ความรู้พร้อมต้นแบบ
ในการศึกษาตั้งแต่แรกเข้า 

2. การจัดชุดรายวิชาที่ส่งเสริมให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ตั้งแต่ปีการศึกษาแรก 

1. อัตราการออก
ระหว่างการศึกษา
ลดลง 

2. ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการเรียนรู้ใน
ระดับ 3.51 ขึ้นไป 
ในทุกปีการศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

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

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน.......3........ภาค ภาคละ........8.......สัปดาห ์
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาต้น เดือน     มิถุนายน    ถึง    ตุลาคม   .     
 ภาคการศึกษาปลาย เดือน     พฤศจิกายน     ถึง    กุมภาพันธ์      .   
                ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน     มีนาคม     ถึง    เมษายน     .     
  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม โดยคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ
เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
หรือคณะกรรมการอ่ืน ที่เรียกชื่อท านองเดียวกัน 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รับนักเรียนผู้มีความสนใจศึกษา
ด้านการบริหารจากทั่วประเทศ ท าให้พบปัญหาแรกเข้า ดังนี้ 
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1) นิสิตแรกเข้ามาจากหลากหลายภูมิภาคและภูมิหลัง จึงมีปัญหาด้านการปรับตัวในการด าเนิน
ชีวิตส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา เช่น ปัญหาด้านการจัดแบ่งเวลาในกิจกรรมต่างๆ 
ปัญหาด้านการเข้าสังคมหรือการคบเพ่ือนใหม่ ปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อตนเองหรือ
ความใส่ใจในการเรียน ซึ่งเป็นปัญหาการใช้ชีวิตส่วนตัว 

2) ปัญหาด้านการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาต่างๆ ที่แตกต่างจากระดับชั้น
มัธยมศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน ความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน             
การวัดและประเมินผล ตลอดจนการติดตามข้อมูลต่างๆ ทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชา
ในหลักสูตร ท าให้ผู้เรียนบางส่วนเกิดปัญหาผลการเรียนไม่ดี คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ มีโอกาส
พ้นสภาพการศึกษาได้ 

3) ปัญหาด้านความต้องการของนิสิตที่เกิดความไม่ใจว่า มีความสนใจที่จะเรียนในสาขาวิชา        
การบริหารทั่วไปจริงหรือไม่ หรือเปลี่ยนความต้องการไปเรียนในสาขาวิชาอ่ืน รวมถึง
มหาวิทยาลัยอื่น 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1) การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอนในรายวิชาที่นิสิตเรียนในแต่ละภาคเรียน เพ่ือให้           

การแนะน านิสิตอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา รวมถึงการจัดโครงการเตรียม               
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพ่ือชี้แจงข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ เข้าเรียนและ           
การปรับตัว  

2) การติดตามผลการเรียนเป็นระยะ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องน าเรื่องผลการเรียนของนิสิต            
เข้าหารือในที่ประชุมอย่างสม่ าเสมอ หากพบปัญหาของนิสิตคนใดให้ด าเนินการช่วยแหลือ
หรือแก้ไขปัญหานั้นทันที 

3) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรให้เผยแพร่เป็นที่รับรู้ของผู้ที่สนใจ       
หาข้อมูลการศึกษาต่อในช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
   

 ภาคปกติ  
ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 35 35 35 35 35 
ปีที่ 2 (62) 35 35 35 35 
ปีที่ 3 (177) (62) 35 35 35 
ปีที่ 4 (101) (177) (62) 35 35 
รวม 35(340) 70(239) 105(62) 140 140 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา (101) (177) (62) 35 35 
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หมายเหตุ  จ านวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงค้างจากหลักสูตรเดิมชื่อรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
 

 ภาคพิเศษ 
ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ปีที่ 2 (60) 40 40 40 40 
ปีที่ 3 (182) (60) 40 40 40 
ปีที่ 4 (62) (182) (60) 40 40 
รวม 40(304) 80(242) 120(60) 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา (62) (182) (60) 40 40 

หมายเหตุ  จ านวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงค้างจากหลักสูตรเดิมชื่อรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

ภาคปกติ 
                   หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,505 3,010 4,515 6,020 6,020 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 172,000 บาท ตลอดหลักสูตร 
                   หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 624 661 701 743 788 
2. งบด าเนินการ 104 110 117 124 131 
3. งบลงทุน 289 306 325 344 365 
4. งบเงินอุดหนุน 140 148 157 167 177 

รวม 1,157 1,226 1,300 1,378 1,461 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 29,059 บาท (นิสิตภาคปกติ)  ประมาณการเพ่ิมข้ึนปีละ 6% 
   

ภาคพิเศษ 
                   หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,925 3,850 5,775 7,700 7,700 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 220,000 บาท ตลอดหลักสูตร 
                  หน่วย  :  พันบาท 



19 
 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 713 756 801 849 900 
2. งบด าเนินการ 119 126 133 141 150 
3. งบลงทุน 330 350 371 394 417 
4. งบเงินอุดหนุน 160 170 180 191 202 

รวม 1,322 1,402 1,486 1,575 1,669 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 29,059 บาท (นิสิตภาคพิเศษ)  ประมาณการเพ่ิมข้ึนปีละ 6% 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
  แบบชุดรายวิชา (Module system) 
  ................. 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา การสะสมหน่วยกิต (Credit bank) และ 
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับ      

ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
   

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                   30  หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                                        84  หน่วยกิต 
  2.1)  วิชาแกน    12  หน่วยกิต 
  2.2)  วิชาเอก    72  หน่วยกิต 
   2.2.1)  วิชาเอกบังคับ           36  หน่วยกิต 
   2.2.2)  วิชาเอกเลือก           30  หน่วยกิต 
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   2.2.3)  การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
      6  หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
  
 โครงสร้างวิชาโทการบริหารทั่วไป (Minor in General Administration) 
                                        ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาโทบังคับ   9  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาโทเลือก   6  หน่วยกิต 

  

3.1.3 รายวิชา 
 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 

 1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ  จ านวน   9  หน่วยกิต 

  1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา   จ านวน   3 หน่วยกิต 
89510064 ภูมบิูรพา      3(2-2-5) 

   Wisdom of BUU 
  1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย  จ านวน  6 หน่วยกิต  
   1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จ านวน 2  หน่วยกิต  
 89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    2(1-2-3) 
  Philosophy of Sufficiency Economy  
   1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จ านวน 2 หน่วยกิต  
 89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ     2(1-2-3) 
  Food for Health 
   1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จ านวน 2 หน่วยกิต  

89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ    2(1-2-3) 
   Love, Sex and Health 

 2.   กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   จ านวน 12  หน่วยกิต  

  2.1 เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต ดังนี้  
 89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก  2(1-2-3) 
  Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand,  
  ASEAN, and the World 
 89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ    2(1-2-3) 
  Lateral Thinking Skill Development  
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  2.2 เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้  
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5)  

English for Communication 
 89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง   3(2-2-5)  
  Experiential English 
  2.3 เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต ดังนี้  
 89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย  2(1-2-3)  
  Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 

 3.  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต จ านวน 9 หน่วยกิต 

  3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต 
 89530064     โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต            2(2-0-4) 
                     Opportunities and Challenges for Future Careers 

  3.2  รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จ านวน 7 หน่วยกิต 
   3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต 
ดังนี้ (จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเข้าถึงเนื้อหาทุกรายวิชาได้
ตลอดเวลา ไม่มีการจัดตารางสอน นิสิตเลือกรายวิชาได้ทุกภาคเรียน เข้ารับการประเมินผลได้ตลอดเวลา 
โดย Computer-based testing or Internet-based testing) 
 รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
 89530164  ทักษะดิจิทัล      2(2-0-4)  
  Digital Skill 

89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ    2(2-0-4) 
   Media Design and Presentation 
   3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา 
จ านวน 3 หน่วยกิต (จัดการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning ไม่มีการจัดตารางสอน แต่
จัดเป็นกิจกรรม Pitching) นิสิตจะลงวิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาในกลุ่ม 3.1 และ 3.2.1 ครบ 6 หน่วยกิต 

89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม    3(0-0-9) 
   Creating Social Enterprises 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้  
 เลขรหัส 3 หลักแรก  หมายถึง  รหัสของโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทั่วไป 
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 เลขรหัสหลักที่ 4-6  หมายถึง  ล าดับของรายวิชา 
  100-199  หมายถึง   กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 
  200-299  หมายถึง  กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  300-399  หมายถึง  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต 
 เลขรหัสหลักท่ี 7-8  หมายถึง  ปีที่สร้างรายวิชา 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ      84 หน่วยกิต 

  2.1) วิชาแกน      12 หน่วยกิต 

67510164 สังคมไทยร่วมสมัย     2(2-0-4) 
   Contemporary Thai Society 
67510264 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Introduction to Public Economics  
67510364 รัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
   Public Administration 
67520464 พ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงาน   2(1-2-3) 

Foundations of English for Administration 
67530564 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน    2(1-2-3) 

English for Work 

  2.2) วิชาเอก      72 หน่วยกิต 

   2.2.1) วิชาเอกบังคับ    36 หน่วยกิต 

67511164 การบริหารภาครัฐของไทยร่วมสมัย    3(3-0-6) 
Contemporary Public Sector Administration in  
Thailand 

67511264 องค์การและการจัดการ     3(3-0-6) 
   Organization and Management 
67511364 นโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 
   Public Policy 
 67511464 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6) 
   Human Resource Management 
67521564 การบริหารการเงินและการคลัง    3(3-0-6) 
   Financial and Fiscal Administration 
67521664 การวางแผนและการบริหารโครงการ   3(2-2-5) 
   Project Planning and Management 
67531764 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ   3(2-2-5) 
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Project Analysis and Evaluation 
67531864 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง  3(3-0-6) 

Conflict Management and Negotiation 
67532164 สถิติส าหรับการบริหาร     3(2-2-5) 
   Statistics for Administration 
67532264 การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร    3(2-2-5) 

Introduction to Research in Administration 
67541964 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล  3(3-0-6) 

Human Right, Moral, Ethics and Good Governance 
67542464 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร   3(2-2-5) 

Information Technology for Administration 

   2.2.2) วิชาเอกเลือก    30 หน่วยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนในรายวิชาตามความสนใจและความต้องการใน           
การประกอบอาชีพจากสองกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

(1)  กลุ่มวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการ 
67523164 การบริหารส านักงานในยุคดิจิทัล    2(2-0-4) 
   Office Management in the Digital Age 
67523264 การสื่อสารองค์กรและการตลาดภาครัฐ   2(1-2-3) 

Corporate Communication and Marketing  
in Public Sector 

67523364 ภาวะผู้น ากับทักษะการจัดการสมัยใหม่   2(1-2-3) 
Leadership and Modern Management Skills 

67523464 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21   2(1-2-3) 
   Strategic Management in 21st Century 
67532464 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่   2(1-2-3) 

Modern Management Techniques and Tools 
67533564 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและการจัดการ  3(2-2-5) 
   ทรัพย์สินทางปัญญา 

Technopreneurship and Intellectual Property  
Management 

67533664 รัฐบาลดิจิทัลกับการพัฒนาภาคตะวันออก   3(3-0-6) 
Digital Government and the Eastern Region  
Development 

67543764 นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ  3(3-0-6) 
Innovative Management for Environmental  
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and Disaster 
67545164     สัมมนาประเด็นนวัตกรรมการจัดการในพื้นที่อีอีซี  3(2-2-5) 

Seminar on Issues about Innovation Management in EEC 

(2) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการทุนมนุษย์ 

67514164 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ   3(3-0-6) 
   Organization Behavior  and Organization Development 
 
67524264 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 

Human Resource Development in the Digital Age 
67534364 การจัดการสมรรถนะและค่าตอบแทน   3(2-2-5) 

Performance and Remuneration Management 
67534464 การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชน  3(2-2-5) 

Recruitment of Human Resource in Public and                            
Private Sector 

67534564 เศรษฐศาสตร์แรงงานสมัยใหม่    2(2-0-4) 
Modern Labour Economics 

67544664 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ   2(1-2-3) 
Managerial Negotiation Strategy 

67545264 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการทุนมนุษย์  3(2-2-5) 
ในศตวรรษท่ี 21 

   Seminar on Contemporary Issues about 
Human Capital Management in 21st Century  

  2.2.3) การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 6 หน่วยกิต 

รายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  ในรายวิชา
ต่อไปนี้ 

 67546164 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ภายในประเทศ 6(0-12-6) 
Domestic Field Experience in Public Administration 

67546264 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในต่างประเทศ 6(0-12-6) 
International Field Experience in Public Administration 

 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร รายวิชาในมหาวิทยาลัย
บูรพา หรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

67527164 วิทยาการทหาร      3(3-0-6) 
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   Military Science 
67527264 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ    3(3-0-6) 
   National Security Development 
67537364  กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
   Justice Administration and Laws in Everyday Life 
67537464 การบัญชีส าหรับการบริหาร    3(3-0-6) 
   Accounting for Administration 

 

วิชาโทสาขาการบริหารทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  15   หน่วยกิต 
 นิสิตจากทุกคณะและทุกสาขาวิชาที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ โดยเริ่มเรียนภาคปลาย 

ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 (ยกเว้นนิสิตวิชาเอกสาขาการบริหารทั่วไป) 
 

1) วิชาโทบังคับ      9 หน่วยกิต 
67511264 องค์การและการจัดการ     3(3-0-6) 
  Organization and Management 
67511464 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
  Human Resource Management 
67521564 การบริหารการเงินและการคลัง    3(3-0-6) 
  Financial and Fiscal Administration 
 
2) วิชาโทเลือก       6 หน่วยกิต 
67511164 การบริหารภาครัฐของไทยร่วมสมัย    3 (3-0-6) 
  Contemporary Public Sector Administration in  
  Thailand 
67514164 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ   3(3-0-6) 
  Organization Behavior and Organization  
  Development 
67524264 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 
  Human Resource Development in Digital Age 
67523164 การบริหารส านักงานในยุคดิจิทัล    2(2-0-4) 
  Office Management in Digital Age 
67523264 การสื่อสารองค์กรและการตลาดภาครัฐ   2 (1-2-3) 
  Corporate Communication and Marketing in  
  Public Sector   
67541964 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
  Human Right, Moral, Ethics and Good Governance 
67542364 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร   3(2-2-5) 
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  Information Technology for Administration 
 
ความหมายของรหัสวิชา 

 เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 
   เลข 675 หมายถึง รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

 เลขรหัสตัวที่สี่  หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง หมวดวิชาในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาแกน 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาเครื่องมือและเทคนิคการจัดการ 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการทุนมนุษย์ 
เลข 5  หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา 
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์ 
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาเสรี  

เลขรหัสตัวที่หก หมายถึง  ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ห้า 
เลขรหัสสองตัวสุดท้าย หมายถึง       ปีที่สร้างรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ภาคปกติ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510064 ภูมิบูรพา 
Wisdom of BUU 

3(2-2-5) 
 

89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 
อาเซียน และโลก 
Citizenship and Responsibility towards 
Society of Thailand, ASEAN, and              
the World 

2(1-2-3) 
 

วิชาแกน 67510164 สังคมไทยร่วมสมัย 
Contemporary Thai Society 

2(2-0-4) 

67510264 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐเบื้องต้น 
Introduction to Public Economics  

3(3-0-6) 

67510364 รัฐประศาสนศาสตร์ 
Public Administration 

3(3-0-6) 
 

วิชาเอกบังคับ 67511164 การบริหารภาครัฐไทยร่วมสมัย 
Contemporary Public Sector 
Administration in Thailand 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 16 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
Philosophy of Sufficiency Economy  

2(1-2-3) 
 

89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ  
Lateral Thinking Skill Development 

2(1-2-3) 
 

89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English for Communication 

3(2-2-5) 
 

วิชาเอกบังคับ 67512164 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 
 

67513164 นโยบายสาธารณะ 
Public Policy 

3(3-0-6) 
 

67511464 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 
 

รวม (Total) 16 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 98510464 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

2(1-2-3) 
 

89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง 
Experiential English 

3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 67521564 การบริหารการเงินและการคลัง 
Financial and Fiscal Administration 

3(3-0-6) 
 

67521664 การวางแผนและบริหารโครงการ 
Project Planning and Management 

3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก 675xxx64 วิชาเอกเลือก 2(1-2-3) 
675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

รวม (Total) 16 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ 
Love, Sex and Health 

2(1-2-3) 
 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคม           
ร่วมสมัย 
Thai Language Skills for Careers in 
Contemporary Society 

2(1-2-3) 
 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลก
อนาคต 
Opportunities and Challenges for 
Future Careers 

2(2-0-4) 
 

วิชาแกน 67520464 พ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงาน 
Foundations of English for 
Administration 

2(1-2-3) 

วิชาเอกบังคับ 67531764 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 
Project Analysis and Evaluation 

3(2-2-5) 
 

วิชาเอกเลือก 675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

รวม (Total) 17 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89530164 ทักษะดิจิทัล 
Digital Skill 

2(2-0-4) 
 

วิชาแกน 67530564 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

2(1-2-3) 

วิชาเอกบังคับ 67531864 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
Conflict Management and Negotiation 

3(3-0-6) 
 

วิชาเอกเลือก 675xxx64 วิชาเอกเลือก 2(1-2-3) 
675xxx64 วิชาเอกเลือก 2(1-2-3) 
675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)  
675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

รวม (Total) 17 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89530364 การออกแบบสื่อและการน าเสนอ  
Media Design and Presentation 

2(2-0-4) 
 

วิชาเอกบังคับ 67532164 สถิติส าหรับการบริหาร 
Statistics for Administration 

3(2-2-5) 

67532264 การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร 
Introduction to Research in 
Administration 

3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก 675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเสร ี 3(3-0-6) 
รวม (Total) 17 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม  
Creating Social Enterprise 

3(0-0-9) 
 

วิชาเอกบังคับ 67541964 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล 
Human Right, Moral, Ethics and Good 
Governance 

3(3-0-6) 

67542364 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร 
Information Technology for 
Administration 

3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก 675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเสร ี 3(3-0-6) 

รวม (Total) 15 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 
 

(เลือก 1 รายวิชา) 

67546164 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ภายในประเทศ 
Domestic Field Experience in Public 
Administration 

6(0-12-6) 

67546264 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ในต่างประเทศประเทศ 
International Field Experience in Public 
Administration 

6(0-12-6) 

รวม (Total) 6 
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ภาคพิเศษ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510064 ภูมิบูรพา 
Wisdom of BUU 

3(2-2-5) 
 

89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 
อาเซียน และโลก 
Citizenship and Responsibility towards 
Society of Thailand, ASEAN, and              
the World 

2(1-2-3) 
 

วิชาแกน 67510164 สังคมไทยร่วมสมัย 
Contemporary Thai Society 

2(2-0-4) 

67510264 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐเบื้องต้น 
Introduction to Public Economics  

3(3-0-6) 

67510364 รัฐประศาสนศาสตร์ 
Public Administration 

3(3-0-6) 
 

วิชาเอกบังคับ 67511164 การบริหารภาครัฐไทยร่วมสมัย 
Contemporary Public Sector 
Administration in Thailand 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 16 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
Philosophy of Sufficiency Economy  

2(1-2-3) 
 

89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ  
Lateral Thinking Skill Development 

2(1-2-3) 
 

89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English for Communication 

3(2-2-5) 
 

วิชาเอกบังคับ 67512164 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 
 

67513164 นโยบายสาธารณะ 
Public Policy 

3(3-0-6) 
 

67511464 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 
 

รวม (Total) 16 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
วิชาเอกเลือก 675xxx64  3(3-0-6) 

675xxx64  2(2-0-4) 
รวม (Total) 5 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 98510464 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

2(1-2-3) 
 

89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง 
Experiential English 

3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 67521564 การบริหารการเงินและการคลัง 
Financial and Fiscal Administration 

3(3-0-6) 
 

67521664 การวางแผนและบริหารโครงการ 
Project Planning and Management 

3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี 675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
รวม (Total) 14 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ 
Love, Sex and Health 

2(1-2-3) 
 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคม           
ร่วมสมัย 
Thai Language Skills for Careers in 
Contemporary Society 

2(1-2-3) 
 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลก
อนาคต 
Opportunities and Challenges for 
Future Careers 

2(2-0-4) 
 

วิชาแกน 67520464 พ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงาน 
Foundations of English for 
Administration 

2(1-2-3) 
 

วิชาเอกบังคับ 67531764 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 
Project Analysis and Evaluation 

3(2-2-5) 
 

วิชาเอกเลือก 675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
รวม (Total) 14 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
วิชาเอกเลือก 675xxx64 วิชาเอกเลือก 2(1-2-3) 

675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)  
รวม (Total) 5 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89530164 ทักษะดิจิทัล 
Digital Skill 

2(2-0-4) 
 

วิชาแกน 67530564 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

2(1-2-3) 

วิชาเอกบังคับ 67531864 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
Conflict Management and Negotiation 

3(3-0-6) 
 

วิชาเอกเลือก 675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

รวม (Total) 13 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89530364 การออกแบบสื่อและการน าเสนอ  
Media Design and Presentation 

2(2-0-4) 
 

วิชาเอกบังคับ 67532164 สถิติส าหรับการบริหาร 
Statistics for Administration 

3(2-2-5) 

67532264 การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร 
Introduction to Research in 
Administration 

3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก 675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเสร ี 3(3-0-6) 

รวม (Total) 14 
 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
วิชาเอกเลือก 675xxx64 วิชาเอกเลือก 2(1-2-3) 

675xxx64 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)  
รวม (Total) 5 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม  
Creating Social Enterprise 

3(0-0-9) 
 

วิชาเอกบังคับ 67541964 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล 
Human Right, Moral, Ethics and Good 
Governance 

3(3-0-6) 

67542364 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร 
Information Technology for 
Administration 

3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเสร ี 3(3-0-6) 
รวม (Total) 12 

 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 
 

(เลือก 1 รายวิชา) 

67546164 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ภายในประเทศ 
Domestic Field Experience in Public 
Administration 

6(0-12-6) 

67546264 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ในต่างประเทศประเทศ 
International Field Experience in Public 
Administration 

6(0-12-6) 

รวม (Total) 6 
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แผนการศึกษาของนิสิตในวิชาโทสาขาวิชาการบริหารทั่วไป แตละภาคเรียนของปการศึกษา 
มีดังนี้ 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาโทบังคับ 
 
 

67511264 องค์การและการจัดการสาธารณะ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 

67511464 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาโทบังคับ 67521564 การบริหารการเงินและการคลัง 
Financial and Fiscal Administration 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 3 
 

ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาโทเลือก 675xxx64 วิชาโทเลือก 3(3-0-6) 
รวม (Total) 3 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาโทเลือก 675xxx64 วิชาโทเลือก 3(3-0-6) 
รวม (Total) 3 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 
3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

(1)  นายธีระ กุลสวัสดิ์        เลขประจ าตัวประชาชน 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. (การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2539   
ต าแหน่งทางวิชาการ      ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 5 เรื่อง 

                                  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
    

 ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

67537459 สถิติส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
67547659 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหาร 3(2-2-5) 
67547759 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการบริหาร 3(3-0-6) 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67532164 สถิติส าหรับการบริหาร 3(2-2-5) 
67542364 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหาร 3(2-2-5) 
67532464 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 

 
(2)  นางสาวภัสนันท์  พ่วงเถื่อน    เลขประจ าตัวประชาชน 3-1409-0001X-XX-X 

ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  
รป.ม. (องค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2545  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2549  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2542 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 9 เรื่อง 

                                  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

67511059 รัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
67522259 องค์การและการจัดการสาธารณะ  3(3-0-6) 
67523259 การบริหารโครงการภาครัฐ 3(3-0-6) 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67510364 รัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
67511264 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
67523364 ภาวะผู้น ากับทักษะการจัดการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 

 
(3)  นายสมคิด  เพชรประเสริฐ        เลขประจ าตัวประชาชน 3-2511-0008X-XX-X   

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541 
ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 2 เรื่อง 

                                  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67525159 การบริหารการเงินและการคลัง   3(3-0-6) 
67535259 การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
67510259 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย 3(3-0-6) 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67510264 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐเบื้องต้น 3(3-0-6) 
67521564 การบริหารการเงินและการคลัง  3(3-0-6) 
67534564 เศรษฐศาสตร์แรงงานสมัยใหม่ 2(1-2-3) 

 
 
 
 
 
 
 



44 
 

(4)  นายปิยะ  นาควัชระ      เลขประจ าตัวประชาชน 3-1023-0013X-XX-X 
วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2562 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551   
รป.ม. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543  
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2538   
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง 

                                  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67533359 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
67536559 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 
67536659 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

  
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

67531764 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 3(2-2-5) 
67533564 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและการจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา 
3(2-2-5) 

67543764 นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 3(3-0-6) 
 

(5)  นายกฤษฎา นันทเพ็ชร     เลขประจ าตัวประชาชน 3-4612-0036X-XX-X 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556   
พ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2541 
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 2535 

   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 13 เรื่อง 

                                  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67536459 จริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

67532264 การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร 3(2-2-5) 
67541964 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และ 

หลักธรรมาภิบาล 
3(3-0-6) 

67533664 รัฐบาลดิจิทัลกับการพัฒนาภาคตะวันออก 3(3-0-6) 
  

(6) ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร เลขประจ าตัวประชาชน 3-2001-0061X-XX-X 
ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2537  
รป.บ. (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2544 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 5 เรื่อง 

                                  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67516159 ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย 3(3-0-6) 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67511164 การบริหารภาครัฐของไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) 
67545164 สัมมนาประเด็นนวัตกรรมการจัดการในพื้นที่อีอีซี 3(2-2-5) 
67527164 วิทยาการทหาร 3(3-0-6) 

 
(7)  นายพงษ์เสถียร  เหลืองอลงกต    เลขประจ าตัวประชาชน 3-2001-0007X-XX-X   

     ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2545 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ      รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง 

                                  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67511159 การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทย 3(3-0-6) 
67532559 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

67510164 สังคมไทยร่วมสมัย 2(2-0-4) 
67531864 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 
67523464 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 2(1-2-3) 

 
(8)  นางสาวสุปราณี  ธรรมพิทักษ ์    เลขประจ าตัวประชาชน 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 
ต าแหน่งทางวิชาการ      ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 8 เรื่อง 

                                  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67511259 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
67532459   การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67511364 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
67514164 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
67544664 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 2(1-2-3) 

 
(9)  นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์ เลขประจ าตัวประชาชน 3-3411-0080X-XX-X   

ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ.2557 
ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 
ต าแหน่งทางวิชาการ      ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 4 เรื่อง 

                                  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

67537459 สถิติส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67520464 พ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงาน 2(1-2-3) 
67521664 การวางแผนและการบริหารโครงการภาครัฐ 3(3-0-6) 
67532264 การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร 3(2-2-5) 

 
(10) นายพรเทพ  นามกร        เลขประจ าตัวประชาชน 3-1022-0054X-XX-X   

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544 
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2544 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2541 
ศษ.บ. (ปรัชญา) วิทยาลัยแสงธรรม พ.ศ.2529  
ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 1 เรื่อง 

                                  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67510159 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
67523164 การบริหารส านักงานในยุคดิจิทัล 2(2-0-4) 
67523264 การสื่อสารองค์กรและการตลาดภาครัฐ 2(1-2-3) 

 
 3.2.2 อาจารย์พิเศษ   

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

หลักสูตรจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน หรือ CWIE ตลอดระยะเวลาของการจัด
การศึกษาผ่านรายวิชาต่างๆ ทั้งในหมวดวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก ดังต่อไปนี้ 

ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเอกบังคับ ได้แก่ รายวิชาการบริหารภาครัฐ
ของไทยร่วมสมัย รายวิชาองค์การและการจัดการสาธารณะ รายวิชานโยบายสาธารณะ รายวิชา              
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และรายวิชาการบริหารการเงินและการคลัง นิสิตจะได้รับประสบการณ์
ภาคสนามในรูปแบบของการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์                           
ในการปฏิบัติงานโดยตรงมาให้ความรู้  แสดงตัวอย่าง และสาธิต เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการน าความรู้ในห้องเรียนมาใช้ในเชิงการปฏิบัติงานจริงและเลือกเส้นทางอาชีพของ
ตนเองต่อไปในอนาคตได้ 

ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 ทั้งรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับและหมวดวิชาเอกเลือกจัดให้นิสิตได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบของการฟังบรรยายจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในด้านที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชานั้นๆ เพ่ือเรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติงานและทักษะ
ต่างๆ ที่ส าคัญต่อการปฏิบัติจริง หรือได้รับประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์ของการปฏิบัติงานจริง 
ตลอดจนเล็งเห็นความส าคัญของการฝึกฝนทักษะส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

นอกจากนี้ ในภาคปลาย ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรได้จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนิสิต             
ไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเรียนรู้ผ่านการท างานจริง       
การสร้างทักษะและประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในรูปแบบของการศึกษาเชิงบูรณาการกับ       
การท างาน ในรายวิชา 67546164  การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ภายในประเทศ หรือ
รายวิชา 67546264 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในต่างประเทศ เป็นจ านวน 6 หน่วยกิต  
โดยเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือน ซึ่งหลักสูตรจะมีกระบวนการก ากับ
ติดตามทั้งในการนิเทศก์งาน การประเมินผลหน่วยงานที่รับนิสิตเข้าปฏิบัติงานจริง การประเมินผล          
การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน และการให้นิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติจริงได้จัดท า
สื่อเพ่ือเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับส าหรับการถ่ายทอดให้กับนิสิตรุ่นต่อๆ ไป 

  4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :  

นิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์มีผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่  

(1) นิสิตสามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ได้อย่าง
ถูกต้อง  
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(2) นิสิตสามารถน าความรู้เดิมมาต่อยอดกับความรู้ใหม่ด้วยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือมาประกอบการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุงการท างาน
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุผลมากข้ึน  

(3) นิสิตสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยการวางบทบาทตนเองอย่างเหมาะสม เป็น
ทีมงานที่ดีของกลุ่มงาน และสามารถน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิผล 

 
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษา ภาคปลาย ชั้นปีที ่4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : ก าหนดให้การฝึกงานอยู่ภาคเรียนสุดท้าย หลังจาก            
การลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือนหากเป็นการฝึกประสบการณ์
ภายในประเทศ หรือระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากเป็นการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ 

 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1. ความสามารถในการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนางาน บุคลากร และ
หน่วยงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้          
โดยน าความรู้และประสบการณ์ท้ังในและ          
นอกห้องเรียนมาประยุกต์เพ่ือน าเสนอแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

- การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project 
– based Learning)  และใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) ในรายวิชาต่างๆ 
โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติ 

- การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental 
Instruction) โดยการให้ผู้เรียนแบ่งปันประสบการณ์
ตรงทีแ่สดงถึงความสามารถในการพัฒนาการ
เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดและหลักการต่างๆ ได้ 

- การสอนภาคปฏิบัติที่เน้นการจ าลองสถานการณ์ 
เพ่ือแสดงบทบาทสมมติหรือน าเสนอวิธีการปฏิบัติ         
ที่ถูกต้อง 

 
 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLO) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education learning outcomes: GELO) 

GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์         
ความเป็นไทย 

GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหา
สังคม ต่อต้านการทุจริต 

GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และของโลก 

GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม  
GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ   
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในพหุวัฒนธรรม และแสดง        ความ

คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้งน าเสนอ

งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



51 
 

ผู้เรียนในหลักสูตรจะได้รับการพัฒนาให้เกิดศักยภาพที่เรียกว่า SMART+C2 อันประกอบด้วย
คุณลักษณะตามมาตรฐานต่อไปนี้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ทางสังคม (Social 
Awareness) 

PLO 1   การประพฤติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมด้วยความเป็นพลเมืองที่ดี 

PLO 2 การรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ และตรงเวลา   

PLO 3 การเคารพให้เกียรติผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและบุคคล 

มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (Managerial 
Knowledge) 

PLO 4 การอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารจัดการ รวมถึงอธิบายหลักการอ่ืนๆ      
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง 

PLO 5  การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารจัดการกับตัวอย่าง ข้อเท็จจริง หรือ
สถานการณ์ในการท างาน รวมถึงการด ารงชีวิตได้ 

PLO 6 การค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหมเ่กี่ยวกับการบริหารจัดการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วน ามา
แลกเปลี่ยนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความช านาญในการประยุกต์ใช้ความรู้      
ในสถานการณ์ต่างๆ (Managerial Skills) 

PLO 7   การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานและสาเหตุที่แท้จริง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง     
มีเหตุมีผล 

PLO 8  การเสนอความคิดริเริ่ม แผนงาน หรือนวัตกรรมส าหรับการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการท างาน  
หรือยกระดับผลการปฏิบัติงาน  

มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
การปรับตัวและการท างานเป็นทีม (Adaptability and Team Spirit) 

PLO 9 การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ  

PLO 10 การท างานเป็นทีม แสดงบทบาทเหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก มุ่งม่ันต่อเป้าหมาย
ร่วมกัน 

มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ที่มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการสื่อสาร (Communication) 

PLO 11  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลที่ทันสมัยและหลากหลาย รวมทั้งน าเสนอข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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PLO 12  การสื่อสารและการน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยภาษาท่ีถูกต้อง เหมาะสม       
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เทคนิค วิธีการ ตัวแบบทางการบริหารส าหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ (Managerial Skills) 
ได้  

PLO 13  การใช้เครื่องมือทางการบริหาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ       
การปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสร้างผลส าเร็จของงานได้ 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังข้างต้นจะได้รับการสนับสนุนโดยทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Life 
Long Leraning) คือ ความพร้อมในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง (Readiness) โดยสมัครใจและ     มี
แรงจูงใจใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเอง (Self-Motivation) 

 

3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes, YLO) 

ชั้นป ี YLO ELO/PLO ความคาดหวังของผลัพธ์การเรียนรู้ 

1 YLO-1 GELO2 
PLO 1 

นิสิตสามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของรายวิชาเรียน คณะ 
และมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบหรือกติกานั้นๆ  

  PLO 4 นิสิตสามารถอธิบายที่มา หลักการ และองค์ประกอบของทฤษฎีทาง           
รัฐประศาสนศาสตร์และแนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระส าคัญของแนวคิดทฤษฎี
นั้นๆ 

  GELO5 
PLO 7 

นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาพ้ืนฐานทางการบริหารหรือปัญหา
สังคมไทยพร้อมน าเสนอแนวทางแก้ไขโดยบูรณาการความรู้ทีไ่ด้ศึกษา
มาร่วมกับ การค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาอย่าง
ครอบคลุมกับประเด็นปัญหานั้นๆ 

  GELO3 
PLO 9 

นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน               
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ส าคัญทั้งในภาคตะวันออก ประเทศ
ไทย และโลก โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่ได้
ศึกษานั้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเชื่อมโยงได้ 

  GELO9 
PLO 11 

นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลที่ทันสมัย 
หลากหลาย ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ พร้อมบอกแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาน าเสนอตามที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงตาม
ลักษณะโจทย์งาน 
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ชั้นป ี YLO ELO/PLO ความคาดหวังของผลัพธ์การเรียนรู้ 

2 YLO-2 GELO1 
PLO 2 

นิสิตสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ และ
ตรงต่อเวลา 

  PLO 5 นิสิตสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ได้ศึกษาให้เชื่อมโยง
เข้ากับกรณีศึกษา ข้อเท็จจริงในสังคม หรือการด ารงชีวิตในสังคมอย่าง
สอดคล้องกับปรากฏการณ์นั้นๆ  

  GELO8 
PLO 10 

นิสิตสามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นทีม แสดงบทบาทเหมาะสมทั้ง 
ในฐานะผู้น าและผู้ตาม เพื่อให้กลุ่มงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  EOL10 
PLO 12 

นิสิตสามารถน าเสนองานรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สร้างสรรค์ สวยงาม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานการน าเสนอ 

3 YLO-3 GELO7 
PLO 3 

นิสิตแสดงความเคารพให้เกียรติผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ และยอมรับ          
ความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและบุคคล 

  GELO4 
PLO 6 

นิสิตสามารถแสวงหาความรู้ใหม่จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย แล้ว
น ามาแลกเปลี่ยนระหว่างกันหรือวิเคราะห์ตนเอง ส าหรับเป็นแนวทาง
ใน           การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างเกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ 

  GELO5 
PLO 8 

นิสิตสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาและเสนอแผนงานในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตนเอง ผู้อ่ืน หน่วยงาน และสังคมได้อย่างมีเหตุ
มีผล 

  PLO13 นิสิตสามารถใช้เครื่องมือทางการบริหาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

4 YLO-4 GELO1 
GELO2 
PLO 1 
PLO 2 
PLO 3 

นิสิตแสดงพฤติกรรมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วยความเคารพ ให้
เกียรติผู้อื่น ต่อต้านการทุจริต มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของสังคมที่ด ารงอยู่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมมีระเบียบวินัย 

  GELO5 
GELO6 
PLO 8 

นิสิตสามารถน าความรู้และทักษะต่างๆ มาบูรณาการเพื่อเสนอแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถปรับปรุงการท างานหรือ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  GELO7 
GELO8 
PLO 9 

นิสิตสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 
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ชั้นป ี YLO ELO/PLO ความคาดหวังของผลัพธ์การเรียนรู้ 

  GELO9 
PLO11 

นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับการแสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และน าเสนอข้อมูลต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิผล 

  PLO13 นิสิตสามารถใช้เครื่องมือทางการบริหาร  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วและทันเวลา 
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (GELO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 
          TQF 

   
GELO 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

     

GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ       
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 

     

GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก และของโลก 

     

GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 

     

GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา         ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม  

     

GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ        
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดง        

ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
     

GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม      
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้ง

น าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
     

GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม      
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558  
 

 

          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
PLO 1  การประพฤติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม ด้วยความเป็นพลเมืองที่ดี 
              

PLO 2 การรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ 
และตรงเวลา              

PLO 3  การเคารพให้เกียรติผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิดและบุคคล 

             

PLO 4 การอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารจัดการ รวมถึง
อธิบายหลักการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง 

             

PLO 5  การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารจัดการกับตัวอย่าง 
ข้อเท็จจริง หรือสถานการณ์ในการท างาน รวมถึงการด ารงชีวิตได ้

             

PLO 6  การค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหมเ่กี่ยวกับการบริหารจัดการจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ แล้วน ามาแลกเปลี่ยนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

             

PLO 7  การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานและสาเหตุที่แท้จริง พร้อมเสนอแนว
ทางแก้ไขได้อย่างมีเหตุมีผล 

             

PLO 8   การเสนอความคิดริเริ่ม แผนงาน หรือนวัตกรรมส าหรับการแก้ไขปัญหา 
ปรับปรุงการท างาน  หรือยกระดับผลการปฏิบัติงาน 
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          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
PLO 9  การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์ต่างๆ   
             

PLO10 การท างานเป็นทีม แสดงบทบาทเหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก 
มุ่งม่ันต่อเป้าหมายร่วมกัน 

             

PLO11  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลที่ทันสมัยและหลากหลาย 
รวมทั้งน าเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

             

PLO12 การสื่อสารและการน าเสนองานรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ด้วยภาษาท่ี
ถูกต้อง เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

             

PLO 13  การใช้เครื่องมือทางการบริหาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสร้าง
ผลส าเร็จของงานได้ 
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5. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย  มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์   
ความเป็นไทย  
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี 
ของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
  

  
    1)  สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และความเป็น
ไทย ควบคู่กับเนื้อหาวิชา 
 2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝัง 
ให้นิสิตมวีินัยในตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต โดยเน้น 
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบ 
โดยมอบหมายให้ท างานรายบุคคลและท างานเป็นกลุ่ม 
ร่วมถึงอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
ของสังคมเพ่ือให้นิสิตเข้าใจ ร่วมเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน เหตุผล 
และความถูกต้อง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 

  
    1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด  
ที่เก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นไทย เช่น 
ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระท าการทุจริตใน   
การเรียนและการสอบประเมินจากความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงการเป็นผู้มี
วัฒนธรรมไทย 
 2)  ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของ
นิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงประเมินและ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีจากการอภิปราย  
การแสดงความคิดเห็น ผลงานและการน าเสนอ
ผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 
2. ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 
 

  
     1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของ
รายวิชา 
  2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน         
เน้นการปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพ่ือน า
ความรู้มาสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาโดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง 
ในบริบทของศาสตร์ตนเอง  สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 

  
     1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และ            
การปฏิบัติของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การท ากิจกรรม การน าเสนอผลงาน การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน และ 
การทดสอบ 
 2)  ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา 
การน าเสนอผลงาน และการสะท้อนผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา  
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

  
     1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ ที่ฝึก 
ให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด 
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  
     1)  ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมใน   
การอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปัญหา การน าเสนอรายงาน  
ประเมินจากผลงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และหรือ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่
เป็นปัญหา/ความต้องการของชุมชน สังคม และ
วิกฤตของประเทศ โดยการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
เพ่ือวางแผน ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  
เพ่ิมโอกาสและมูลค่า  สร้างอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ      
ความรับผิดชอบ 
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น า
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
  

  
 
      1)  จัดการเรียนรู้โดยเนน้การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น 
ผู้ตาม การท างานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรในการท ากิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ 

  
 
      1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสิตระหว่างการเรียนการสอน การท ากิจกรรม 
ผลงาน และการน าเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบ
ส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการท างานเป็นทีม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 2)  สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านการ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤต
ของประเทศในบริบทของความเป็นไทย           
ด้วยการอภิปราย ระดมความคิด และบทบาทสมมติ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
แสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย  
รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

  
 
     1)  เน้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ 
ในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ ฝึกการวิเคราะห์
ข้อมลูในรูปแบบบทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก 
และอ่ืน ๆ รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
และมีวิจารณญาณ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ 
ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และน าเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 2)  จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอ่ืนเพ่ือการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การ

  
 
     1)  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจาก
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการตอบค าถามหรือ 
การแก้ปัญหา 
 2)  ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง เช่น          
ผังกราฟิก บทความวิชาการ บทความวิจัย วารสาร 
และการเสนอผลงานในที่ประชุม 
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อ่าน การเขียนส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้น าเสนอ
ผลงานการศึกษาค้นคว้าผ่านการพูดและการเขียน 
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO 1 การประพฤติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์

ของสังคมด้วยความเป็นพลเมืองที่ดี 
PLO 2 การรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ และตรงเวลา 
PLO 3 การเคารพให้เกียรติผู้อื่นและยอมรับ

ความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและบุคคล 

 
1. การให้ผู้สอนแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน       

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบแก่
ผู้เรียน (Role Model) 

2. การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ (Learning from 
Master/ Philosopher) ที่ผู้สอนหยิบยกมา
อภิปรายเป็นตัวอย่าง 

3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing Method) 
โดยผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติและบทบาท
ขึ้นมาท่ีเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับปัญหาทาง

 
1. การสังเกตการกระท าของผู้เรียน 
2. การสอบถามผู้เรียนหรือการสัมภาษณ์  
3. การประเมินโดยตนเองและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  
4. แบบประเมินการปฏิบัติงานและการท างานกลุ่ม 
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จริยธรรมหรือเนื้อหาสาระที่ต้องศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนแสดงออกตามที่คิดว่าควรจะเป็น และม ี 
การอภิปรายสรุปผล  

4. วิธีการอ่ืนๆ อาทิ การมอบหมายงานกลุ่ม การใช้
กรณีศึกษา เป็นต้น 
 
 

2. ด้านความรู้ 
PLO 4  การอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎี

ทางการบริหารจัดการ รวมถึงอธิบายหลักการอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง 

PLO 5  การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีทางการบริหารจัดการกับตัวอย่าง ข้อเท็จจริง 
หรือสถานการณ์ในการท างาน รวมถึงการด ารงชีวิตได้ 

PLO 6 การค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่เก่ียวกับ            
การบริหารจัดการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วน ามา
แลกเปลี่ยนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 
1. การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture 

and Discussion Method) ร่วมกับการใช้วิธี         
เชิงอุปนัย (Induction Method) เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าใจหลักการ ข้อเท็จจริง แล้วเอาตัวอย่างข้อมูล
หรือเหตุการณ์ท่ีมีหลักการแฝงอยู่มาให้ผู้เรียน
ศึกษาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์จนสรุปหลักการ
ได้ และการใช้วิธีเชิงนิรนัย (Deductive Method) 
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการน าทฤษฎี หลักการไปใช้ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการ

 
1. การทดสอบย่อยและแบบฝึกหัด (Assignment 

or Homework) 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่จัดท า 
4. ประเมินจากการตอบค าถามในชั้นเรียนและ

น าเสนอรายงาน  
5. การเขียนตอบแบบสั้นๆ (Short Answer) หรือ

การเขียนตอบแบบเรียงความ (Written Exam 
Essay) 

 



64 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

สอนแบบใช้ค าถาม (Questioning Method)   
ร่วมด้วย  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO 7  การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน

และสาเหตุที่แท้จริง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขได้
อย่าง   มีเหตุมีผล 

PLO 8  การเสนอความคิดริเริ่ม แผนงาน หรือ
นวัตกรรมส าหรับการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง             
การท างาน หรือยกระดับผลการปฏิบัติงาน 

      
1. การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and 

Discussion Method) ร่วมกับการมอบหมายงาน 
และการถาม-ตอบ 

2. การใช้กรณีศึกษา (Case Study)    
3. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 

Instruction) โดยผูส้อนก าหนดปัญหาหรือ        
จัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด           
ความสนใจต่อปัญหา พยายามอธิบาย ค้นคว้า
เพ่ิมเติม น าข้อมูลมาสังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมกับมีการสรุปผล 

4. การสอนแบบโครงงาน (Project Method) ที่ให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานตามหัวข้อ      
ที่สนใจและจะต้องมีวางระบบกระบวนการท างาน
อย่างมีขั้นตอน และมีการน าเสนอผลงาน 

 
1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
2. การสังเกตกระบวนการท างานของผู้เรียน 
3. การประเมินจากแบบประเมินผล 
4. การประเมินจากผลงาน โครงงาน และการ

น าเสนอ  
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5. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based 
Instruction) โดยให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหา
แล้วอาศัยกระบวนการวิจัยไปสู่การสรุปผลและ
เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

PLO 9  การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ 

PLO 10  การท างานเป็นทีม แสดงบทบาท
เหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก มุ่งม่ันต่อ
เป้าหมายร่วมกัน 

 
 
1. วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee 

Work Method) ร่วมกับการใช้วิธีการระดมสอง 
(Brain Storming) ให้ผู้เรียนต้องร่วมคิดร่วม
ท างานเป็นทีม 

2. การศึกษาดูงาน (Study Visit) ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนพาผู้เรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ 
เพ่ือแสวงหาค าตอบจากประสบการณ์ตรงและ
สถานที่จริง โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้  

3. การสอนแบบสัมมนา (Seminar) ที่ให้ผู้เรียน         
มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
พิจารณาหัวข้อที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน           

 
 
1. การสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียน 
2. การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
3. การประเมินจากผลงานที่ มอบหมายและ       

การน าเสนอ  
4. แบบวัดกระบวนการแก้ไขปัญหา 
5. รายงานการฝึกประสบการณ์          
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แล้วพยายามแสวงหาค าตอบหรือแนวทาง            
การแก้ไขปัญหา 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO 11 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหา
ข้อมูลที่ทันสมัยและหลากหลาย รวมทั้งน าเสนอ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO 12 การสื่อสารและการน าเสนองานรูปแบบ
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 

 
 
1. การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency 

Based) ทึ่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับ
การผนึกองค์ความรู้จนผู้เรียนสามารถแสดง
ศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะการปฏิบัติงาน
ได้จริง ร่วมกับการสอนแบบสาธิต 
(Demonstration Method) ที่ให้ผู้เรียนได้สังเกต
ขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการแสดงตัวอย่างพร้อมๆ 
กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนฝึกท าหรือซักถาม 
ไปด้วย  

2. การสรุปประเด็นส าคัญหรือการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย (Summarization or 
Presentation of Assignment) ในรูปแบบต่างๆ   

      
 
1. การทดสอบภาคปฏิบัติ 
2. การประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล 
3. การประเมินจากผลงานการน าเสนอตามงาน          

ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การเขียนเรียงความ 
การน าเสนอปากเปล่า การสรุปความ การใช้
แผนภาพ ผังความคิด วิดีทัศน์ 

 

6.  ด้านทักษะการปฏิบัติงานในสาขาการบริหาร
ทั่วไป 
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PLO 13 การใช้เครื่องมือทางการบริหาร โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง 

1. การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ (Practice) โดยให้ผู้เรียนฝึก
ภาคปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือท าจริง
ด้วยตนเอง 

2. การสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) 
3. การบูรณาการร่วมกับการท างาน (Work – 

Integrated Learning) หรือการฝึกประสบการณ์
นอกสถานที่ (Field Experience) ให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการปรับตัวและทักษะ
การแก้ไขปัญหาในสถานที่ปฏิบัติจริง 

 

1. การประเมินทักษะการสาธิต (Skills 
Demonstration) จากระดับความสามารถและ
ความเข้าใจที่แสดงออกมา 

2. การสังเกต (Observation) เพ่ือประเมิน
พฤติกรรมตามธรรมชาติหรือใช้แบบจ าลอง           
การฝึกเกณฑ์การประเมินที่ถูกตั้งไว้ 

3. รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Report) 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 

 
หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
หลักเกณฑ์การวัดผลเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่  0539/2559 เรื่อง การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ข้อ 19 ระบบการให้คะแนน 
1.1 ระบบการให้คะแนนเป็นแบบมีค่าระดับขั้น 

(ก) ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาให้แสดงเป็นระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและ    
ค่าระดับขั้นดังนี้ 

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

(ข) การให้ระดับขั้น F ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
1) นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
2) นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 18 (1) 
3) นิสิตทุจริตในการวัดผล 
4) นิสิตส่อเจตนาทุจริต 

(ค) ระบบการให้คะแนนของรายวิชาที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์
ต่างๆ ดังนี้ 

สัญลักษณ์   ความหมาย 
S    ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U    ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
W    งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au    ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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รายวิชาที่ใช้ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับชั้น ได้แก่ รายวิชา 67520464 
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับการบริหาร และรายวิชา 67530564 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 

(ง) การให้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
1) นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 18 (1) แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย หรือ

เหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
2) อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา และคณบดีของคณะ

ที่รายวิชาสังกัดเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 

(จ) นิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ I จะต้องได้รับการประเมินผลเพ่ือแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้น
ภายใน 1 เดือนของภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้นอ่ืนให้อยู่ในการก ากับ
ดูแลของคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด หากการแก้ไขสัญลักษณ์  I ไม่เสร็จภายใน 1 เดือนของภาค
การศึกษาถัดไป ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจาคณะที่รายวิชาสังกัด ทั้งนี้ ให้เสร็จภายใน  1 
ภาคการศึกษาปกต ิหากด าเนินการไม่เสร็จสิ้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ 
จาก I เป็นระดับขั้น F ทันที 

(ฉ) การให้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
1) นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนในรายวิชานั้น ตามข้อ 16 
2) นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ 25 (1) 
3) นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
4) นิสิตที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดให้เปลี่ยนจาก

สัญลักษณ ์I ที่นิสิตได้รับตาม (ง) และครบกาหนดเวลาของการเปลี่ยน
สัญลักษณ ์I แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุสุดวิสัย ยังไม่สิ้นสุด 

1.2 ระบบการให้คะแนนสอบสารนิพนธ์ ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 
สัญลักษณ์   ความหมาย 
S    ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U    ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 

1.3 การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่เรียน 
ทั้งหมดท่ีมีระบบการให้คะแนนรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้นทั้งสอบได้และสอบตก 

1.4 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมรายวิชา ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
1.5 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคการศึกษา 

นั้น โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วย
จ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 
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1.6 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน จนถึงภาค 
การศึกษาสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียน 
ทั้งหมดตามข้อ 19 (3) เป็นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

1.7 ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได้สัญลักษณ์ I ให้ค านวณค่าเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษานั้น โดย    
นับเฉพาะวิชาที่ไม่ได้สัญลักษณ์ I เท่านั้น 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุ    
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

- การทวนสอบระดับหลักสูตรสามารถด าเนินการได้จากระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและรายงานผลเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

- การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา           
และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินนั้นเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของผลการเรียนรู้กับ
แผนการสอน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตส าเร็จการศึกษา 
- การท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้

ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรโดยเก็บข้อมูลจากผู้มี         
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ได้แก่ นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ การสวนทอบอาจใช้หลายวิธีประกอบกัน อาทิ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน 
การสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า  2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 3.3 เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือแนะน าให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ รับทราบถึง

นโยบาย ปรัชญา ปณิธาน ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ ตลอดจน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

1.2 จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการ เรียนรู้            
การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการค้นคว้าวิจัย  

1.3 จัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนสอนรูปแบบ
ต่างๆ การสร้างแบบทดสอบ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัยเป็นประจ าทุกปี 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

- จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน  
มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

- มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนแรงจูงใจให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการหรือการวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

- จัดให้มีการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ร่วมกัน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
ด าเนินการให้มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงานกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน หลักสูตรได้ด าเนินการตาม
ข้อก าหนด ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางรัฐประศาสน
ศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี       
อย่างน้อย 1 รายการ ท าหน้าที่ในการบริหาร/พัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ก ากับดูแลให้จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

2) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและความทันสมัยของหลักสูตร  

3) การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

2. บัณฑิต 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป         
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 
2558 ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต 
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 

2) มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์  
3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ 

ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม  
4) สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง           

ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
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5) มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ 
รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัย
ได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากนี้ บัณฑิตยังมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการหลักสูตร            
ตามกรอบแนวคิด  Outcome Based Learning ที่ต้องการให้บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทั่ วไป                 
มีความสามารถในการประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ 
พร้อมมีมารยาททางสังคม ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือ
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เมื่อส าเร็จการศึกษา 

 

3. นิสิต 

นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จะเข้าสู่
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส าเร็จการศึกษา โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

3.1 กระบวนการรับนิสิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะก าหนดแผนการรับนิสิตที่บรรจุใน มคอ. ๒ และเมื่อ
มหาวิทยาลัย โดยงานทะเบียน ได้ก าหนดปฏิทินการรับสมัครนิสิต หลักสูตรฯ โดยประธานสาขาวิชาฯ 
ร่วมกับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่งแผนการรับและคุณสมบัติการรับนิสิตโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ก่อนน าเสนอต่อกองแผนฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป 
ทั้งนี้ การรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร มีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับที่ค านึงถึงความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ มีการก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตและวิธีการ
คัดเลือกที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเภทหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม
เรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน ชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับในการศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น 
โครงสร้างรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญ ตัวอย่างการพัฒนาทักษะผู้เรียน ตลอดจนแนะน า
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิตใหม่ก่อนเข้าศึกษา และท าให้นิสิตใหม่            มี
ความเข้าใจในเป้าหมายของการศึกษาและม่ันใจในการศึกษาที่ได้รับจากหลักสูตรตั้งแต่แรก  

3.3 การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
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หลักสูตรมีการจัดระบบการดูแลนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษา           
ด้านวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมกับจ านวนนิสิต ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
มีเวลาให้การดูแลนิสิต การแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และการให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา 
ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน     
เพ่ือการพัฒนานิสิตต่อไป 

3.4 การคงอยู่ 

หลักสูตรจัดมีการวิเคราะห์จ านวนนิสิตที่รับเข้า และจ านวนนิสิตที่คงอยู่ในแต่ละชั้นปี             
แล้วน าการวิเคราะห์และผลการประเมินนั้นมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้อัตราการคงอยู่ของนิสิตเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต และ
การรับเข้านิสิตใหม่มีความสอดคล้องกับอัตราการคงอยู่ต่อไป 

3.5 การส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรด าเนินการให้มีการวิเคราะห์จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน และ
จ านวนนิสิตที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียน เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงมาปรับใช้ส าหรับนิสิตปัจจุบันให้
ส าเร็จการศึกษาตามแผนมากข้ึน  

3.6 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาจัดให้มีการรับฟัง              

ความคิดเห็นจากนิสิตในช่องทางต่างๆ ทั้งระบบการประเมินการเรียนการสอน การรับฟังข้อมูลและ
ข้อเสนอจากนิสิตโดยตรง หรือการอุทธรณ์ร้องเรียน หากพบข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอเกี่ยวกับการจัด             
การเรียนการสอน ให้ด าเนินการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงให้ข้อร้องเรียนนั้นหมดไป  

 

4. อาจารย์ 

กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ทั้งในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มีดังนี้ 

2.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
อาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซ่ึงการคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี ้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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การแต่งตั้งคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้
ด าเนินการโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและความสามารถของคณาจารย์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1) พิจารณาจ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร 
2) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3) ประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4) ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 

2.3 การบริหารอาจารย์ 

การบริหารอาจารย์ของหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร           
ตามข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

1) จัดท าแผนสรรหาอาจารย์ในแต่ละปี เพ่ือรองรับกรณีที่มีอาจารย์เกษียณอายุ ลาออก
หรือจ านวนสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2) รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน 

3) ก าหนดภาระงานสอนและแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ให้
สอดคล้องกับแผนงานการวิจัยและบริการทางวิชาการของคณะและความต้องการของคณาจารย์เอง 

4) แต่งตั้งอาจารย์พิเศษเพ่ือเกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต โดยค านึง
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์พิเศษ ซึ่งหลักสูตรต้องเสนอชื่ออาจารย์พิเศษให้
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อนุมัติ และขอเชิญอาจารย์พิเศษ 

2.4 การเพิ่มพูนทักษะความรู้คณาจารย์ 

การพัฒนาอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในเชิงวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การน าความรู้และประสบการณ์นั้นๆ มาใช้จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการผลิตผลงานทางวิชาการ  

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริม
การสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถท าได้ในรูปของการให้                
ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพ่ิมเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ รวมทั้งลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพ่ือ
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เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการท าวิจัย ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพ่ิมพูนความรู้โดยผ่าน            
การท าวิจัย หน่วยงานอาจสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคธุรกิจในช่วง             
ปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาหรือประยุกต์แนวคิดทางการบริหาร
จัดการ โดยกระบวนการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่ 

คณาจารย์มีการด าเนินการดังนี้ 
1) ส ารวจความต้องการของอาจารย์ในการพัฒนาตนเอง 
2) จัดสรรงบการพัฒนาตนเอง ประจ าปีงบประมาณ ทั้งทางด้านวิชาการ อาทิ การอบรม

พัฒนาตนเอง การผลิตผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อ และทางด้านวิจัย เช่น การสร้างผลงานวิจัย 
และโครงการวิจัย รวมถึงทางด้านบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม เป็นต้น 

3) ประเมินผลวิธีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรมีระบบมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรคือ มีการจัดท าวิจัยเพ่ือประเมิน
หลักสูตร การจัดท าแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และน าเสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วด าเนินการตามขั้ นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป           
ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรที่ค านึงถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงาน และเท่าทันกับความก้าวหน้าขององค์ความรู้
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จึงก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้ง         
ด้านความรู้และทักษะทางการบริหารงาน ก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิตและ
ความครอบคลุมของเนื้อหารายวิชา ก าหนดล าดับรายวิชาที่ควรเรียนก่อนหลัง ตลอดจนก าหนดผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ต้องการเพื่อน าไปสู่การออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมในรายวิชานั้นๆ ต่อไป 

 การวางระบบผู้สอนจะพิจารณาผู้สอนที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
รายวิชานั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมร่วมกันในการก าหนดรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละภาคการศึกษา โดยนิสิตจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์ และคณะกรรมการหลักสูตรจะก ากับมาตรฐานการท าประมวลค าสอน (มคอ.3) ของ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนให้มีความทันสมัยในด้านเนื้อหา มีกิจกรรมการเรียน การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม และก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชาดังกล่าวด้วย  

 การประเมินผู้เรียนจะมีระบบการประเมินที่ก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ
ประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มี          
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การประเมินตามสภาพจริง การใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความเป็นจริง 
และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ท าให้นิสิตสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะคอยตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตและก ากับติดตาม           
การจัดท าการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรจะส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการ
สอนใหม่ๆ และหลากหลายทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีกิจกรรม
การศึกษาดูงานประกอบรายวิชา นอกจากนี้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริม
ทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหว่างการศึกษาอันจะช่วยสร้างคุณลักษณะบัณฑิต          
ที่พึงประสงค์และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพเพ่ือโอกาสในการมีงานท า 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ของตัวบ่งชี้การด าเนินงานที่ก าหนดในแต่ละปีการศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็น
ผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มอค.7)  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบการด าเนินงานร่วมกับภาควิชา คณะ และสถาบัน เพ่ือให้เกิดความพร้อมของ                
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถขอรับการสนับส นุ
นงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการสนับสนุนด้านบุคลากรมารองรับการจัดการเรียน            
การสอน ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น 
แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ  

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆ มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพเหมาะสมต่อ 
การใช้งานในการจัดการเรียนสอนและการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 

หลักสูตรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้              
เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนิสิตและอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.
2558 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการ
ประเมินตนเองหรือ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองหรือ มคอ.7 ปีที่แล้ว   

x x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม 8 8 8 9 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนหลักสูตร
และแผนการสอนรายวิชา โดยผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมิน                 
ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละส่วน ดังนั้น ชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต้องก าหนดเ นื้อหา              
การบรรยายที่สร้างความเข้าใจในแต่ละหัวข้อและเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีด้วยการยกตัวอย่างประกอบ 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้ตั้งค าถามและตอบค าถามเพ่ือประเมินระดับความเข้าใจ ก่อนที่จะเสริมด้วย
แบบฝึกหัดหรือการมอบหมายงานให้ลองฝึกวิเคราะห์ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการบรรยาย ผู้สอนต้อง
ออกแบบกิจกรรมที่จะน าไปสู่การฝึกทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น การมอบหมายงานกลุ่มที่มีการอภิปราย สรุปผล 
และการน าเสนอ พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติที่ใช้เป็นบรรทัดฐานร่วมกัน เพ่ือที่จะสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้
ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนพัฒนาค้นคว้าความรู้
และฝึกทักษะต่างๆ นอกชั่วโมงการบรรยาย  

การประเมินกลยุทธ์การสอนประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
(1) การประเมินกลยุทธ์ระดับรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

- การทวนสอบความเข้าใจในแต่ละส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมที่มอบหมาย         โดย
การติดตามผลงานและการตั้งค าถามเพ่ือทบทวนเนื้อหาที่ได้ศึกษาไปแล้ว 

- การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้จากกลยุทธ์การสอน 
และการประเมินผลงานที่มอบหมายไป หากพบปัญหาด้านผลการเรียนรู้               
ต้องด าเนินการแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

- การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต แล้วอาจารย์ผู้สอนต้องน า               ผล
การประเมินนั้นมาวิเคราะห์ร่วมกับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต              
เพ่ือค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วแสวงหาแนวทาง             
การปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(2) การประเมินกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร 
- การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการยกระดับกลยุทธ์การสอนระหว่าง
คณาจารย์ 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกด้านทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การใช้สื่อ
และเทคโนโลยีการสอนในทุกรายวิชา ร่วมกับการสังเกตและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วเทียบเคียงผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรกับหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน           
ในสถาบันอื่น 

  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานของหลักสูตรทั้งส่วนของคุณภาพหลักสูตรและการบรรลุ            
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาการศึกษา จะมีระบบและกไล ดังนี้ 

2.1 การประเมินจากนิสิตและบัณฑิต 
ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้จัด ให้มี

การประชุมก่อนนิสิตจะส าเร็จการศึกษา ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรือจัดประชุม
ศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

2.2 การประเมินจากนายจ้างและสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต ร่วมกับ        

การเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเมื่อตรวจเยี่ยมการฝึกงานของนิสิตชั้ นปีที่ 4 ตามสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 

2.3 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
 ด า เนินการโดยเชิญผู้ ทรงคุณวุ ฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูล ในรายงาน                    

ผลการด าเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในแต่ละปีปรากฏใน ข้อที่ 7 
หมวดที่ 7 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และ         
ในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที              
ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าไดต้ลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
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หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้ เ พ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับ             
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 ค าอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
    สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
    พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ      9  หน่วยกิต 
 

89511764 ภูมิบูรพา       3(2-2-5) 
Wisdom of BUU 

  รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย          
ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา การสร้าง การมีส่วนร่วม และการสืบ
สานจากรุ่นสู่รุ่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  Root of Burapha University (BUU) ; local wisdom of Eastern Thailand; being 
BUU student; BUU core values, contributing, participating, and conveying from generation-
to-generation; Eastern Economic Corridor (EEC); Sustainable Development Goals (SDGs) 
 
89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     2(1-2-3) 

Philosophy of Sufficiency Economy  
หลักการ แนวคิดของความพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชด าริ การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

Sufficiency principles and concepts; sustainable development based on the 
philosophy of sufficiency economy; royal-initiated projects, implementation of sufficiency 
economy principle in daily life; change literacy in society 
 
89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ      2(1-2-3) 

Food for Health 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารป้องกันโรค 

อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
Basic knowledge of food and Nutrition, food for health, food for disease 

prevention, processed food, food product for health, food safety and consumer 
production 
 
 
 
 
89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ     2(1-2-3) 
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  Love, Sex and Health 
สถานการณ์และพัฒนาการทางเพศ ความรักและการจัดการความรัก ทักษะการปฏิเสธ

ในเรื่องเพศ ทัศนคติความเชื่อและวัฒนธรรมทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ การวางแผนชีวิตรักและ       
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

Situation and sexual development;  love and love management;  refusal 
skills in sexual issue; attitude, believe, and culture of sex; sexual diversity; love life 
planning; sexual transmitted-diseases prevention; health literacy 
 

1.2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     12 หน่วยกิต 
 

89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก   2(1-2-3) 
 Citizenship and Responsibility towards Society of  
 Thailand, ASEAN, and the World 

ปลูกจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม    ใน
ฐานะพลเมืองของไทย อาเซียน และโลก กรณีศึกษา การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ท้าทาย         
กรอบความเชื่อเดิมเปิดโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน 

Raising awareness; roles, and responsibilities as Thai, ASEAN, and the world 
citizen; case study; recognition of the challenging paradigms shift; open broader world 
outlook 
 
89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ    2(1-2-3) 

Lateral Thinking Skill Development 
ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิดนอก

กรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพ้ืนฐาน ขั้นก้าวหน้า และ
ขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ 
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมเพ่ือการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบใน         
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันการน าเสนองาน 

Definition, background, importance, principles, concept and types of lateral 
thinking; systematic lateral thinking development; basic, advanced and skillful lateral 
thinking techniques; product development from lateral thinking; information technology 
for lateral thinking product development; research on lateral thinking development; team 
formation for lateral thinking; lateral thinking product for problems solving in daily life; 
presentation  
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89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
English for Communication 
ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ใน       

การเรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมโลก เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Practicing skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary 

and language structure; English language learning strategies; global culture; communication 
in daily life 

 
89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง    3(2-2-5) 

Experiential English 
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ฝึกกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการคิด         

เชิงวิพากษ์และอภิปราย เรียนรู้พหุวัฒนธรรม 
Practicing English language skills through activities; practicing English 

language learning strategies; critical thinking skills and discussion in multi-cultural contexts 
 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย   2(1-2-3) 
Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ การฟังและจดบันทึกรายงานการประชุม          

การสนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางอีเมล์ การเขียนโครงการและเอกสารเชิงหลักการ การออกแบบ
แบบสอบถาม และการเขียนใบสมัครออนไลน์ 
 Thai language skills for careers; listening and note- taking for meetings; 
business conversations; e- mail correspondence; projects and conceptual framework 
writing; questionnaire design; online job applications writing 

 

1.3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต    9  หน่วยกิต 

 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต  2(2-0-4) 
Opportunities and Challenges for Future Careers 
นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จ าเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

Thailand 4.0 policy; Eastern Economic Corridor, potential core technologies 
and industry clusters driving economic growth; integrated economic model towards 
sustainable development, bioeconomy, circular economy and green economy; workforce 
skills required for targeted industry clusters; self-competency assessment; labor market in 
Eastern Economic Corridor 
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89530164 ทักษะดิจิทัล       2(2-0-4) 
 Digital Skill 

การสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข่าวสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ธุรกิจ และสังคม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
 Creation and dissemination of online-videos, images, music, messages, and 
news; digital application in daily life, business and society; emerging technologies 
 
89530364 การออกแบบสื่อและการน าเสนอ     2(2-0-4) 

Media Design and Presentation 
การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน   การน าเสนอเนื้อหา         

เชิงดิจิทัลอย่างมืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  
 Professionally present digital content; evaluation with standard tools 

 
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม     3(0-0-9) 
   Creating Social Enterprise 

รากเหง้าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม        
ความเหลื่อมล้ าในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การเรียนรู้ความร่วมมือแบบประชารัฐ               
การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดของกิจการเพ่ือสังคม การสร้างสรรค์แผนกิจการเพ่ือสังคม
แห่งอนาคต 

 The foundation of culture and natural resources; social and environmental 
issues;  disparity in society;  improving the quality of life of communities;  learning in a 
civil state cooperation;  solving social and environmental problems;  concept of social 
enterprises; creating a corporate plan for future society 
 

2) หมวดวชิาเฉพาะ         84 หน่วยกิต 

 2.1) วิชาแกน        12 หน่วยกิต 

67510164 สังคมไทยร่วมสมัย      2(2-0-4) 
  Contemporary Thai Society  

แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ  รัฐและระบบราชการไทย โครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคมไทย        
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สังคมเมืองและสังคม
ชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ปัญหาสังคมไทยที่ส าคัญ 

Concepts of state; Thai state and bureaucracy; economic structure; Thai 
society structure; the changes in Thai society in terms of economy, society, politics and 
culture; urban and rural society; Thailand development strategies; critical problems of Thai 
society 
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67510264 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐเบื้องต้น     3(3-0-6) 
   Introduction to Public Economics  

วิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษศาสตร์ บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้าง
รายรับรายจ่าย กลไกตลาด การจัดสรรสินค้าสาธารณะ การประยุกต์หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือ
ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ 

Evolution of economic thoughts; roles of government in economic system; 
income–expenditure structure; market force; allocation of public goods; principles and 
approach of economics in public administration 

67510364 รัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
   Public Administration 

ความหมาย สถานภาพ ขอบข่ายการศึกษา ปรัชญาของรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการ 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีส าคัญ แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 

Definitions, status, approaches, philosophy of public administration; 
evolutions; significant theories and concepts; trends of public administration in the future 
 
67520464 พื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงาน   2(1-2-3) 

Foundations of English for Administration 
ค าศัพท์เฉพาะในการบริหารงาน ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส านักงานและกระบวนการ

ท างาน การแนะน าตนเองและผู้ร่วมงาน การอธิบายลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ การอ่านเพ่ือ     จับ
ใจความส าคัญ   
  Terminology of administration, vocabulary for stationery, office suppliers 
and work processes; introducing yourself and other people; describing jobs and 
responsibilities; reading for main idea  
 
67530564 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน     2(1-2-3) 

English for Administration 
การพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษส าหรับการมีงานท าและในที่ท างาน 

การเขียนเอกสารทางธุรกิจ การสัมภาษณ์ การอภิปราย การน าเสนอผลงาน การฝึกปฏิบัติและการเตรียม
ตัวส าหรับการสอบ TOEIC 
  Developing skills in listening, speaking, reading, and writing English for 
employability and work context; business writing; interviews, job discussion, work 
presentation; practice and preparation for TOEIC exam 
 

 2.2) วิชาเอก        72 หน่วยกิต 
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  2.2.1) วิชาเอกบังคับ      36 หน่วยกิต 

67511164 การบริหารภาครัฐของไทยร่วมสมัย    3(3-0-6) 
Contemporary Public Sector Administration in Thailand 
ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของการบริหารภาครัฐ และราชการไทย การบริหาร

ราชการไทยในปัจจุบัน การบริหารภาครัฐในรูปแบบอ่ืน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การตาม
รัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กฎหมายและนโยบายสาธารณะที่ ส าคัญ สภาพปัญหาและ      
แนวทางการแก้ไขกฎหมายและนโยบายสาธารณะ แนวโน้มทิศทางที่เหมาะสมของการบริหารภาครัฐไทย
ตามบริบทของยุคสมัย 
   Meaning, significance, development of public administration and Thai 
government; current Thai public administration; other forms of public administration, state 
enterprises, public organizations, constitutional organizations, autonomous universities, 
relevant laws, public policies; the problematic conditions and the solutions including 
trends and appropriate directions of public administration according to the context of this 
contemporary era in Thailand 
 
67511264 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 
   Organization and Management 
   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ พัฒนาการและแนวการศึกษาองค์การ    
หน่วยวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมองค์การ กระบวนการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญเกี่ยวกับ        การ
จัดการ 

Basic concepts of organization and management; development and 
approaches of organization study, units of analysis; organizational environment; processes 
of management; significant concepts and theories of management 
 
67511364 นโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
   Public Policy 

ความหมาย ลักษณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการก าหนดนโยบาย 
กระบวนการนโยบายสาธารณะ สถาบันและผู้มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การแปลงนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ นโยบายสาธารณะที่ส าคัญส าหรับภาคตะวันออก 

Definitions, characteristics, types of public policy; models in policy 
formation; public policy processes; institutions and individuals affecting policy formation; 
policy formation, policy implementation; significant public policy for Eastern region 
 
 
 
67511464 การบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
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   Human Resource Management 
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการของการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การประเมิน       
ค่างานและการจ าแนกต าแหน่งงาน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน          
การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การบริหารค่าจ้างเงินเดือน แรงงานสัมพันธ์ 

Introduction to human resource management; evolution of human resource 
management; human resource information system; human resource planning, job 
evaluation and position classification; recruitment, selection, development, performance 
appraisal, promotion, compensation management; labour relations 
 
67521564 การบริหารการเงินและการคลัง     3(3-0-6) 
   Financial and Fiscal Administration 

บทบาทของรัฐบาลต่อระบบบริหารการคลังสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย 
การคลังและนโยบายการเงิน สถาบันทางการเงินการคลังต่างๆ การจัดท างบประมาณและการบริหาร
งบประมาณการจัดการทางการเงิน เทคนิคการแก้ปัญหาการเงินและการคลังที่ส าคัญ 

Roles of government in public fiscal management; relationship between 
financial and fiscal policy; financial and fiscal institutions; budgetary preparation and 
administration; financial management; techniques in solutions for significant financial and 
fiscal problems 
 
67521664 การวางแผนและการบริหารโครงการ    3(2-2-5) 
  Project Planning and Management 

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ กระบวนการโครงการ        
การริเริ่มและเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ การจัดองค์กรเพ่ือบริหารโครงการ การจัดการบุคลากร
และงบประมาณ การอ านวยการและการก ากับติดตามโครงการ กรณีศึกษาโครงการในพ้ืนที่ EEC การฝึก
ปฏิบัติในการวางแผนและการบริหารโครงการ 

Relationship between plans, action plans and projects; project processes; 
initiation and preparation of projects; project writing; organizing for project administration, 
personnel and budgetary management of a project, project facilitation and controlling; 
case studies of EEC projects; practice in project planning and management 
 
67531764 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ    3(2-2-5) 

Project Analysis and Evaluation 
เทคนิคการคัดเลือกโครงการ การศึกษาความน่าจะเป็นของโครงการ การวิเคราะห์ดัชนี

ทางการเงิน การวิเคราะห์ข่ายงานโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์เพ่ือจัดสรรทรัพยากร
โครงการ การเร่งระยะเวลาโครงการ การก ากับติดตามประเมินผลโครงการ 
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The technical selection of project; project feasibility study; the analysis of 
financial index; project network; risk analysis; resource allocation; monitoring and 
following-up to the assessment of project 
 
67531864 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง   3(3-0-6) 

Conflict Management and Negotiation 
สถานการณ์ของความขัดแย้งภายในองค์การและสังคมยุคปัจจุบัน ประเภทของ       

ความขัดแย้ง ฐานคิดและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการและเทคนิคการจัดการ           
ความขัดแย้งในองค์การและในสังคม การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  แนวคิดทฤษฎีการเจรจา
ต่อรอง กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองในการแก้ไขความขัดแย้ง กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรอง  

Situation of conflict in organization and society at present; types of conflict; 
basic thoughts and conflict solution; process and techniques of conflict management in 
organization and society, creative conflict management; concepts and theories of 
negotiation, negotiation strategies and processes for conflict solution; case studies of 
conflict management and negotiation 
 
67532164 สถิติส าหรับการบริหาร      3(2-2-5) 
  Statistics for Administration 

ความรู้เกี่ยวกับสถิติ สถิติในเชิงพรรณนาและการอ้างอิง ความน่าจะเป็น การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการประยุกต์สถิติในการบริหาร การประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 

Knowledge on statistics; statistics for description and inference, probability, 
information collection, randomization, techniques for statistics implementation in 
administration, evaluation, testing of assumption, simple linear regression analysis 
 
67532264 การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร     3(2-2-5) 

Introduction to Research in Administration 
ความหมายของการวิจัย ความส าคัญและเป้าหมายของการวิจัย ปรัชญาและวิธีการ

แสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงป ริมาณ 
กระบวนการในการด าเนินการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การอ่านรายงานวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ การฝึกปฏิบัติสร้างงานวิจัยรองรับการพัฒนาภาคตะวันออก 

Meaning of research; importance and goals of research, philosophy and 
methods for investigating social science knowledge; types of research; qualitative research; 
quantitative research; research processes; ethics of researchers; research report reading; 
research applications; practice in research building for the eastern region development 



91 
 

 
67541964 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 

Human Right, Moral, Ethics and Good Governance 
  หลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย           
มโนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมา     
ภิบาล ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

 Concepts and human rights principle; roles of human rights and the 
development of Universal of human rights and in Thai society; views on human rights; 
development policies of government effect on human rights; concepts of moral, ethics 
and social responsibility of bureaucrats; practice on good governance; problems of ethics 
in globalization era; the social impacts and guidelines for moral, ethics, code of ethics and 
public responsibility; the relationship between moral system and law principles, good 
governance of government officials and politicians 
 
67542364 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร    3(2-2-5) 

Information Technology for Administration 
แนวคิดพ้ืนฐานและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูล การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน การใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Fundamental concepts and the structure of IT; information management 
and development of IT; the benefit of IT for administration; the use of IT as a competitive 
strategy; the use of IT for supporting decision making; roles of administrators in IT 
 

  2.2.2) วิชาเอกเลือก      30 หน่วยกิต 

   (1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 

67523164 การบริหารส านักงานในยุคดิจิทัล     2(2-0-4) 
  Office Management in the Digital Age 
  ความหมายและขอบข่ายของการบริหารส านักงาน ประเภทของการบริหารส านักงาน 
คุณค่าของการบริหารส านักงานให้เกิดประสิทธิภาพและผลิตภาพ หน้าที่ของส านักงาน หลักการส าคัญ
ของการบริหารส านักงานสมัยใหม่ การออกแบบกระบวนการท างาน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการประชุม แนวโน้มการจัดการส านักงานสมัยใหม่ กรณีศึกษาการบริหาร
ส านักงานที่โดดเด่นทั้งในและต่างประเทศ 
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Definitions and scope of office management; types of office management 
jobs; values of efficiency and productivity by office management; the functions of the 
office; principles of modern office management, design of the process of work within an 
office; using machines and equipment, IT systems; managing meetings; trends in modern 
office management; case studies of outstanding office management both Thai and foreign 
offices 
  
67523264 การสื่อสารองค์กรและการตลาดภาครัฐ    2(1-2-3) 

Corporate Communication and Marketing in Public Sector 
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กร ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่าย            

ของการสื่อสารองค์กร แนวทางการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิผล การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การใช้
ระบบและเทคโนโลยีส าหรับการสื่อสารและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การสร้างตราสินค้า              ความ
รับผิดชอบต่อสังคม แนวคิดและวิธีการทางการตลาดในภาครัฐ การพัฒนาทักษะการสื่อสารองค์กร  

Introduction to corporate communication, meaning, importance and scope 
of corporate communication; guidelines for effective corporate communication; customer 
relation management, system and technology for communication and CRM, corporate 
branding, corporate social responsibility; marketing concepts and methods in public sector; 
development of corporate communication skills  

  
67523364 ภาวะผู้น ากับทักษะการจัดการสมัยใหม่    2(1-2-3) 

Leadership and Modern Management Skills 
  ความหมายและคุณลักษณะส าคัญของภาวะผู้น า ทักษะภาวะผู้น า พัฒนาการแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผู้น า รูปแบบภาวะผู้น า บทบาทผู้น าในการจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้   การจัดการ
ข้ามวัฒนธรรม การศึกษาบุคคลต้นแบบ กิจกรรมการสร้างภาวะผู้น า 
  Definition and characteristics of leadership; skills of leadership; 
development of concepts about leadership; leadership styles; role of leadership to quality 
management, knowledge management, cross- cultural management; role model study; 
leadership building activities 
 
67523464 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21    2(1-2-3) 
  Strategic Management in 21st Century 
  พัฒนาการของกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และ
แผนปฏิบัติการ การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดกลยุทธ์ การน า  
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ การฝึกปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
บาลานซ์สกอร์การ์ดและแผนที่กลยุทธ์ 
  Evolution of strategy; relationship between policy, strategy, program and 
action plan; vision and mission statement, situational analysis, strategic formulation, 
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strategic  implementation, strategic control and evaluation; practice in strategic planning, 
using Balanced Scorecard and strategy map 
 
67532464 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่    2(1-2-3) 

Modern Management Techniques and Tools 
  ความหมาย ลักษณะ และประเภทของเทคนิคและเครื่องมือทางการจัดการ เทคนิคและ
เครื่องมือส าหรับการจัดการเวลา การจัดการข้อมูล การจัดการคุณภาพ  การจัดการกระบวนการและ   
ผลิตภาพ การสร้างสมรรถนะหลัก การเทียบเคียงสมรรถนะ บาลานซ์สกอร์การ์ด 

Definitions, attributes and types of management techniques and tools; 
techniques and tools for time management, data management, quality management 
process and productivity management; core competency; benchmarking; balanced 
scorecard 
 
67533564 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-2-5) 

Technopreneurship and Intellectual Property Management 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการและทักษะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการเทคโนโลยี            

การพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ในธุรกิจเทคโนโลยี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ร่วมลงทุน          
ในการสร้างธุรกิจ การพัฒนาแผนเชิงพาณิชย์ส าหรับธุรกิจ กระบวนการการสร้างธุรกิจใหม่ รวมถึง          
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายของประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา และประโยชน์ทางการค้าจากทรัพย์สินทางปัญญา 

Characteristics of technopreneurs, necessary skills for tecnnopreneurs; 
developing and evaluating technopreneurial opportunities; roles and responsibilities of 
venture capitalists in creating new ventures, developing plan for new ventures, processes 
of venture creation; protection of intellectual property under national laws, and 
international treaties, intellectual property rights, intellectual property commercial 
exploitation 
 
67533664 รัฐบาลดิจิทัลกับการพัฒนาภาคตะวันออก    3(3-0-6) 
  Digital Government and the Eastern Region Development 
  ที่มาของแนวคิดและหลักการของรัฐบาลดิจิทัล แผนยุทธศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โอกาสและความท้าทายของรัฐบาลดิจิทัลในภาคตะวันออก  
  Origin and concept of digital government; strategic plans and related laws; 
data governance for government; opportunities and threats of digital government in the 
eastern region 
 
67543764 นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ   3(3-0-6) 

Innovative Management for Environmental and Disaster 
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ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมพลังงาน
ทดแทน ความเชื่อมโยงระหว่างความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมกับความรุนแรงจากภัยพิบัติ แนวโน้ ม 
และสถานการณ์ภัยพิบัติภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย การบริหารจัดการภัยพิบัติ 

Environmental fundamentals; innovation to preserve the environment; 
renewable energy innovation; relationship between environmental deterioration and 
severity of disasters; trends and disaster scenarios in the Asia Pacific and Thailand; disaster 
management 
 
67545164 สัมมนาประเด็นนวัตกรรมการจัดการในพื้นที่อีอีซี   3(2-2-5) 
  Seminar on Issues about Innovation Management in EEC 

การค้นคว้าข้อมูล การบูรณการองค์ความรู้ทางการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ปัญหา
ทางการจัดการในพ้ืนที่อีอีซี  การน าเสนอแนวทางแก้ไข การจัดสัมมนาประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการจัดการในพื้นท่ีอีอีซี 

Information research, integration of administration knowledge, Thai and 
international administration problem analysis, the problems- solution presentation, 
seminar on critical issues of administration 
 
  (2) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการทุนมนุษย์ 
 

67514164 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ    2(2-0-4) 
  Organization Behavior and Organization Development 
                   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรม
และความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ การศึกษาเรื่องการจูงใจ ภาวะผู้น า  
ความร่วมมือและความขัดแย้งในองค์การ ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาองค์การ ตัวแบบ      
การพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การประสิทธิภาพสูง 
         Concepts and theories related to human behavior in organization; factors 
determining behavior and human relationship in the levels of individual, group and 
organization; study of motivation, leadership, the cooperation and conflict in organization; 
definition and importance of organization development; organization development 
models, process of organization development; organizational development to a high-
performance organization 
 
67524264 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 

Human Resource Development in the Digital Age 
ความหมาย รูปแบบ และความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการของ

แนวคิดและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์               
ในยุคดิจิทัลกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการท างานของปัญญาประดิษฐ์ การสร้างการเรียนรู้          
แก่ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการฝึกอบรม เทคนิคและเครื่องมือในการฝึกอบรม การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ปัญหาในการพัฒนาทรัพยามนุษย์ การฝึกปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

Definition, types and importance of human resource development; 
development of concepts and methods of HRD; key features of HRD in digital age; 
processes of HRD; the application of information technology in HRD; HRD and artificial 
Intelligence; building learning of human resource, the training process, techniques and 
tools of training; creating an environment that promotes learning and development; 
problems of HRD; practice in HRD 

 
67534364 การจัดการสมรรถนะและค่าตอบแทน    3(2-2-5) 

Performance and Remuneration Management 
แนวคิดและหลักการส าคัญในการจัดการสมรรถนะ ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ      

กับการจ่ายค่าตอบแทน การจัดการสมรรถนะและค่าตอบแทนตามนโนบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติ      
ที่ก าหนด การจัดท าโครงสร้างระดับงานและเงินเดือน การส ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ 
หลักการประเมินสมรรถนะและการก าหนดตัวชี้วัด กระบวนการ เครื่องมือ และข้อจ ากัดในการประเมิน
สมรรถนะและค่าตอบแทน  

Concepts and principles of performance management; relationship 
between remuneration and performance; performance and remuneration according to 
policy, strategy and regulations; job classification and salary structuring; employee 
engagement survey; principles of performance appraisals, objective and key results (OKR); 
process, tools, and limitation of performance appraisals 

 
67534464 การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชน   2(1-2-3) 

Recruitment of Human Resource in Public and  
Private Sector 
ความเข้าใจเบื้องต้นและขอบข่ายการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์          

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์และ
เครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือก การสรรหาภายในและการสรรหาภายนอก รูปแบบการคัดเลือก            
การว่าจ้างและปฐมนิเทศ การประยุกต์กระบวนการสรรหาและคัดเลือกสู่ภาคปฏิบัติ  

Introduction and scope of recruitment and selection; human resource 
planning; recruitment and selection process; recruitment and selection strategies and 
techniques, internal and external recruitment; types of selection; commissioning and 
orientation; practice in recruitment and selection 

 
67534564 เศรษฐศาสตร์แรงงานสมัยใหม่     2(1-2-3) 
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Modern Labour Economics 
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานและเศรษฐศาสตร์แรงงาน ทฤษฎีอุปสงค์อุปทาน

แรงงาน บทบาทองค์การนายจ้าง บทบาทองค์การลูกจ้าง และบทบาทของภาครัฐ ระเบียบข้อบังคับ         
ในการท างาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง การบริหารกลไกและกระบวนการแรงงานสัมพันธ์       
การสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน การสร้างเสริมวัฒนธรรมและความผูกพันธ์ต่อองค์การ             
การด าเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต 

Introduction to labour and labour economics; demand for labour and 
supply of labour theories; roles of employer organization, employee organization and 
public sector organization; rules and regulation in workplace, related labour laws; 
management of mechanisms and labor relations processes; building culture and 
organizational commitment; performing labor relations under the current and future 
environment 

 
67544664 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ     2(1-2-3) 

Managerial Negotiation Strategies 
ความหมายและความส าคัญของการเจรจาต่อรอง ประเภทของการเจรจาต่อรอง                 

การวิเคราะห์สถานการณ์การต่อรอง กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองในการแก้ไขความขัดแย้ง         
การฝึกปฏิบัติในการเจรจาต่อรอง 

Definition and importance of negotiation; types of negotiation; situational 
analysis; negotiation strategies and processes for conflict solution; practice in negotiation 
 
67545264 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
  Seminar on Contemporary Issues about Human Capital  

Management in 21st Century 
การค้นคว้าข้อมูล การบูรณการองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์ การวิเคราะห์

ปัญหาทางการจัดการทุนมนุษย์ การน าเสนอแนวทางแก้ไข การจัดสัมมนาประเด็นที่น่าสนใจทาง         
การจัดการทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

Information research; integration of human capital management knowledge; 
problem analysis; the problems- solution presentation; seminar in critical issues about 
human capital management in 21st century 
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2.2.3) วิชาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน   6 หน่วยกิต 

รายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 
67546164 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ภายในประเทศ 6(0-12-6) 

Domestic Field Experience in Public Administration 
เรียนรู้ประสบการณ์การท างานจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานที่ด าเนินการในประเทศไทย 
Work experience from workplaces or organizations operating in Thailand 

 
 67546264 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในต่างประเทศ  6(0-12-6) 

International Field Experience in Public Administration 
เรียนรู้ประสบการณ์การท างานจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานที่ด าเนินการในต่างประเทศ 
Work experience from workplaces or organizations operating in foreign 

countries 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
67527164 วิทยาการทหาร       3(3-0-6) 
  Military Science 
  ความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ พลังอ านาจชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังอ านาจ
ทหารกับอ านาจอ่ืนๆ พ้ืนฐานทางทหาร การจัดและด าเนินงานทหารหลักปฏิบัติการยุทธของแต่ละ        
เหล่าทัพ วิวัฒนาการทางทหาร ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการทหารกับพลเรือนในอดีตจนถึงปัจจุบัน         
ดูงานหน่วยงานทหารตามความเหมาะสม 
  National security, national strategies, national power; relationship between 
military powers and other powers; fundamentals of military management and operation 
of the military, principles of war of each force, evolution of military; relationships between 
military and civilian affairs from past to present; study tour of military bases as considered 
appropriate 
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67527264 การพัฒนาความม่ันคงแห่งชาติ     3(3-0-6) 
  National Security Development 
  ความรู้ ทั่ ว ไปทางทหาร เกี่ ยวกับการจัดและด า เนินการทางทหารตั้ ง แต่ ระดับ
กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ความหมาย ความส าคัญ 
นโยบายและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและความเป็นมาของ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติโดยสังเขป พ้ืนฐานที่ส าคัญเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ 

General knowledge on military relating to management and operation from the 
level of Ministry of Defense, Supreme Commander Head Quarter, the Navy, Air Force; 
meaning, significance, policy and organizations of the state that are responsible for national 
security and the background of the national strategies in brief, basics of topics related to 
national strategies 
 
67537364  กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  Justice Administration and Laws in Everyday Life 
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัติ         และ
พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายส าคัญในการ
ด าเนินชีวิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม 
  Concepts, principles, meaning of administration of civil, criminal, and 
administrative justice; history and development of universal judicial process; fundamental 
knowledge pertaining to general laws; substantial laws in lifestyles; compulsory laws in 
society and country; rule of law; alternative judicial process; problems and obstacles 
emerging from judicial process 
 
67537464  การบัญชีเบื้องต้นส าหรับการบริหาร    3(3-0-6) 
  Accounting for Administration 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการบัญชี ความแตกต่างและหน้าที่ระหว่างบัญชีชนิดต่างๆ        
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน และภาษีอากร การควบคุมงบประมาณและ         
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ ตลอดจนถึงการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการท าบัญชี 

Basic knowledge of accounting principle, differences and functions among 
types of accounting, analysis of economic status, financial and taxation plan, budget 
controlling and the use of accounting information for making decision including 
implementing good governance in accounting 
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ค าอธิบายรายวิชาโท 
 

1) หมวดวิชาโทบังคับ       9  หน่วยกิต 
 
67511264 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 
   Organization and Management 
   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ พัฒนาการและแนวการศึกษาองค์การ    
หน่วยวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมองค์การ กระบวนการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญเกี่ยวกับ             
การจัดการ 

Basic concepts of organization and management; development and 
approaches of organization study, units of analysis; organizational environment; processes 
of management; significant concepts and theories of management 
 
67511464 การบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
   Human Resource Management 

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการของการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การประเมิน         
ค่างานและการจ าแนกต าแหน่งงาน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน           
การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การบริหารค่าจ้างเงินเดือน แรงงานสัมพันธ์ 

Introduction to human resource management; evolution of human resource 
management; human resource information system; human resource planning, job 
evaluation and position classification; recruitment, selection, development, performance 
appraisal, promotion, compensation management; labour relations 
 
67521564 การบริหารการเงินและการคลัง     3(3-0-6) 
   Financial and Fiscal Administration 

บทบาทของรัฐบาลต่อระบบบริหารการคลังสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย 
การคลังและนโยบายการเงิน สถาบันทางการเงินการคลังต่างๆ การจัดท างบประมาณและการบริหาร
งบประมาณการจัดการทางการเงิน เทคนิคการแก้ปัญหาการเงินและการคลังที่ส าคัญ 

Roles of government in public fiscal management; relationship between 
financial and fiscal policy; financial and fiscal institutions; budgetary preparation and 
administration; financial management; techniques in solutions for significant financial and 
fiscal problems 
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2) หมวดวิชาโทเลือก        6 หน่วยกิต 
 

67511164 การบริหารภาครัฐของไทยร่วมสมัย    3(3-0-6) 
Contemporary Public Sector Administration in Thailand 
ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของการบริหารภาครัฐ และราชการไทย การบริหาร

ราชการไทยในปัจจุบัน การบริหารภาครัฐในรูปแบบอ่ืน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การตาม
รัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กฎหมายและนโยบายสาธารณะที่ ส าคัญ สภาพปัญหาและ         
แนวทางการแก้ไขกฎหมายและนโยบายสาธารณะ แนวโน้มทิศทางที่เหมาะสมของการบริหารภาครัฐไทย       
ตามบริบทของยุคสมัย 
   Meaning, significance, development of public administration and Thai 
government; current Thai public administration; other forms of public administration, state 
enterprises, public organizations, constitutional organizations, autonomous universities, 
relevant laws, public policies; the problematic conditions and the solutions including 
trends and appropriate directions of public administration according to the context of this 
contemporary era in Thailand 
 
67514164 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ    2(2-0-4) 
  Organization Behavior and Organization Development 
                   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรม
และความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ การศึกษาเรื่องการจูงใจ ภาวะผู้น า  
ความร่วมมือและความขัดแย้งในองค์การ ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาองค์การ ตัวแบบ  
การพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การประสิทธิภาพสูง 
         Concepts and theories related to human behavior in organization; factors 
determining behavior and human relationship in the levels of individual, group and 
organization; study of motivation, leadership, the cooperation and conflict in organization; 
definition and importance of organization development; organization development 
models, process of organization development; organizational development to a high-
performance organization 
 
67524264 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 

Human Resource Development in the Digital Age 
ความหมาย รูปแบบ และความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการของ

แนวคิดและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์          ใน
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ยุคดิจิทัลกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการท างานของปัญญาประดิษฐ์ การสร้างการเรียนรู้          
แก่ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการฝึกอบรม เทคนิคและเครื่องมือในการฝึกอบรม การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ปัญหาในการพัฒนาทรัพยามนุษย์ การฝึกปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

Definition, types and importance of human resource development; 
development of concepts and methods of HRD; key features of HRD in digital age; 
processes of HRD; the application of information technology in HRD; HRD and artificial 
Intelligence; building learning of human resource, the training process, techniques and 
tools of training; creating an environment that promotes learning and development; 
problems of HRD; practice in HRD 
 
67523164 การบริหารส านักงานในยุคดิจิทัล     2(2-0-4) 
  Office Management in the Digital Age 
  ความหมายและขอบข่ายของการบริหารส านักงาน ประเภทของการบริหารส านักงาน 
คุณค่าของการบริหารส านักงานให้เกิดประสิทธิภาพและผลิตภาพ หน้าที่ของส านักงาน หลักการส าคัญ
ของการบริหารส านักงานสมัยใหม่ การออกแบบกระบวนการท างาน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการประชุม แนวโน้มการจัดการส านักงานสมัยใหม่ กรณีศึกษาการบริหาร
ส านักงานที่โดดเด่นทั้งในและต่างประเทศ 

Definitions and scope of office management; types of office management 
jobs; values of efficiency and productivity by office management; the functions of the 
office; principles of modern office management, design of the process of work within an 
office; using machines and equipment, IT systems; managing meetings; trends in modern 
office management; case studies of outstanding office management both Thai and foreign 
offices 
 
67523264 การสื่อสารองค์กรและการตลาดภาครัฐ    2(1-2-3) 

Corporate Communication and Marketing in Public Sector 
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กร ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่าย            

ของการสื่อสารองค์กร แนวทางการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิผล การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การใช้
ระบบและเทคโนโลยีส าหรับการสื่อสารและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การสร้างตราสินค้า             ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การน าแนวคิดและวิธีการทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับในภาครัฐ การพัฒนาทักษะ
การสื่อสารองค์กร  

Introduction to corporate communication, meaning, importance and scope 
of corporate communication; guidelines for effective corporate communication; customer 
relation management, system and technology for communication and CRM, corporate 
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branding, corporate social responsibility; the application of marketing concepts and 
methods in public sector; development of corporate communication skills  

 
 
67541964 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 

Human Right, Moral, Ethics and Good Governance 
  หลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย           
มโนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมา      
ภิบาล ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

 A study of the concepts and human rights principle; roles of human rights 
and the development of Universal of human rights and in Thai society; views on human 
rights; development policies of government effect on human rights; concepts of moral, 
ethics and social responsibility of bureaucrats; practice on good governance; problems of 
ethics in globalization era; the social impacts and guidelines for moral, ethics, code of 
ethics and public responsibility; the relationship between moral system and law principles, 
good governance of government officials and politicians 

 
67542364 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร    3(2-2-5) 

Information Technology for Administration 
แนวคิดพ้ืนฐานและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูล การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน การใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Fundamental concepts and the structure of IT; information management 
and development of IT; the benefit of IT for administration; the use of IT as a competitive 
strategy; the use of IT for supporting decision making; roles of administrators in IT 
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(1) นายธีระ กุลสวัสดิ์          
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2546 - 2548 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
ปี พ.ศ. 2549 – 2550 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ   
 
1.กริน ธัญญวิกรม และธีระ กุลสวัสดิ์. (2564). การจัดการความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรณีศึกษา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
พาณิชย์ไทย. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยาเชิงพุทธ. 6(3). 371-386. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
2. ธีระ กุลสวัสดิ์, ธัญพิชชา สามารถ และอารีย์ ธวัชวัฒนานันท์. (๒๕๖๓). การกระท าความรุนแรงต่อ

ผู้สูงอายุภายในครอบครัว: สาเหตุและแนวทางการป้องกัน. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๑๒(๒), ๑๑๑-๑๒๗. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
3. อภิสรา ม่วงใหม, ธีระ กุลสวัสดิ์, อนุรัตน์ อนันทนาธร, สมัฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และจีระ ประทีป. (๒๕๖๓).  

ารช าระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี.  วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๑๒(๑), ๑๗๓-๑๘๘. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

4. สนิทเดช จินตนา, ธีระ กุลสวัสดิ์ และอนุรัตน์ อนัทนาทร. (2562) การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ
ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย. 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 12(5), 1047-1060. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

5. ชรินทร ประสมสุข และ ธีระ กุลสวัสดิ์. (2561). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 10(3), 353-
368. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

6. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ธีระ กุลสวัสดิ์ และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2560). การพัฒนาโมเดล
สมการโครงสร้างปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลส าหรับ
ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ. วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journa, 10(2), 1950-1968. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
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(2) นางสาวภัสนันท์  พ่วงเถื่อน     
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2547 – 2550 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ    
 
1. พระมหาเสาร์ค า ธมฺมธีโร และภัสนันท์ พ่วงเถื่อน.  (2563).  หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการ

ยุติธรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  9(1),  135-
147. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

2. จินตนา  ฟักแก้ว, ไวพจน์  กุลาชัย และภัสนันท์ พ่วงเถื่อน.  (2562).  การศึกษาความรุนแรงต่อ
ผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง.  ใน โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัย
และความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 3.  เล่ม
ที่ 1/6 เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้า 17-35). ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. 

3. ชุติมา  ศิริสวัสดิ์, ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน  และไวพจน์  กุลาชัย.  (2562).  การศึกษาปัญหาสาเหตุและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการในสถานศึกษา 
กรณีศึกษา: สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก.  ใน โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัยและ
ความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 3.  เล่มที่ 
1/6 เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้า 130-150). ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. 

4. ศราวุธ  ศริิสวัสดิ,์ ภัสนันท ์พ่วงเถื่อน  และไวพจน์  กุลาชัย.  (2562).  การปรับตัวของสถานศึกษาต่อ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษาสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก.  ใน โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
(PSPARN) ครั้งที่ 3. เล่มที่ 1/6 เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้า 110-129). 
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

5. ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน.  (2562).  ภาวะผู้น ากับวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานราชการไทยในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 11(3), 593-615. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
6. ภัสนันท์  พ่วงเถื่อน. (2561).  จุดจบหรือการกลายร่างของการจัดการภาครัฐแนวใหม่: บทส ารวจ

ภาครัฐไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 10(2), 73-106. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
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7. อมรทิพย์ อัมราภิบาล และภัสนันท์ พ่วงเถื่อน. (2561).  นักพนันรุ่นเยาว์ เหยื่อหรือผู้กระท าผิด?.  
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 10(1), 383-405. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุม่ที่ 1) 

 
 
(3) นายสมคิด  เพชรประเสริฐ        
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2549 – 2550 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ    
1. สมคิด เพชรประเสริฐ, นภดล วงษ์น้อม, เขมมารี รักษ์ชูชีพ และวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี. (2562). 

นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย ต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมา, 11(3), 
205-221. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

 

(4) นายปิยะ  นาควัชระ     
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ   
1. ปิยะ นาควัชระ.  (2562).  “นวัตกรรมระบบการประเมินเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของพลังงาน

ชุมชนเชิงพ้ืนที่” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(4), 
1474-1493. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

2. ปิยะ นาควัชระ.  (2562).  “ตัวแบบสมการโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ปลอดขยะต้นแบบ” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(4), 
1494-1511. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

3. ปิยะ  นาควัชระ.  (2560).แบบจ าลองปัจจัยความส าเร็จของโครงการพลังงานชุมชนต้นแบบ.
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(1), 128-143. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

4. ปิยะ  นาควัชระ.  (2559).  โมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ตามโครงการ
พลังคิดสะกิดโลก ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในจังหวัดชลบุรี.  วารสารสุทธิ
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 30(96), 121-133. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
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5. Narkwatchara, P., Ratanatamskul, C., & Chandrachai, A. (2020). Effects of particulate 
matters and climate condition on photovoltaic system efficiency in tropical 
climate region. Energy reports, 6, 2577-2586.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus Q1 และ ISI web of science) 

6. Narkwatchara, P., Ratanatamskul, C., & Chandrachai, A. (2021). Performance analysis of 
electricity generation from grid-connected photovoltaic system using All-Sky 
Index for Smart City projects in Thailand. Renewable Energy, 171, 315-327.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus Q1 และ ISI web of science) 
 
(5) นายกฤษฎา นันทเพ็ชร     
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2548 – 2562 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ   
1. ลือชัย วงษ์ทอง และกฤษฎา นันทเพ็ชร. (2562). การฟ้ืนฟูทรัพยากรชุมชนเพื่อความมั่นคงทางด้าน

อาหารในชุมชนท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่, 5(2), 265-276. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

2. พระเทิดศักดิ์ สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์), สิน งามประโคน และกฤษฎา นันทเพ็ชร. (๒๕๖๒). รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ส าหรับประสังฆาธิการ. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช,  ๖(๑), ๗๐-๘๔. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

3. สิทธ ิพร เขาอ ุ่น และกฤษฎา นันทเพ ็ชร. (2561). การว ิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและแนวทาง
ข ับเคลื่อนนโยบายส ้วมสาธารณะไทย. วารสารการวิจ ัยการบริหารการพ ัฒนา, 8(1), 31-40. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

4. เอกวุธ แก้วทนงค์, ลือชัย วงษ์ทอง และกฤษฎา นันทเพ็ชร. (2561). การน าแผนยุทธศาสตร์ทาง
การศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา. 
พิฆเนศวร์สาร. 14(1), 149-165. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

5. ลือชัย วงษ์ทอง และกฤษฎา นันทเพ็ชร. (๒๕๖๑). อาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมในเขตเมืองพัทยา. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ๑๑(๑), ๗๑-๘๐. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
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6. พระมหาศุภโชติ บุญวอน และกฤษฎา นันทเพ็ชร. (๒๕๖๑). การบริหารจัดการทุนทางสังคมของชุมชน
เข้มแข็งในจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, 11(2), 36-47. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

7. อารีย์ เกาะเต้น และกฤษฎา นันทเพ็ชร. (๒๕๖๑) การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ปฏิบัติธรรม ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ๖(๔), ๑๔๔๘-๑๔๖๐. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

8. ธิดารักษ์ ลือชา, กฤษฎา นันทเพ็ชร และกิจฐเชต ไกรวาส. (๒๕๖๐). ตัวแบบการเสริมสร้างความสุขใน
การท างานส าหรับบุคลากรในเทศบาลนคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,    
๙(๒), ๑๓๔-๑๕๒. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

9. ปรวรัชญ์ เอี่ยมโสภณ, กฤษฎา นันทเพ็ชร และบดินทร์ แก้วบ้านดอน. (2560). รูปแบบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม: กรณีศึกษา ส่วนงานระยอง 
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน). วารสารศิลปศาสตร์ประยุกต์, 10(2), 47-57. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

10. ปองขวัญ จองไพจิตรสกุล, กฤษฎา นันทเพ็ชร และกิจฐเชต ไกรวาส. (2560). การวิเคราะห์รูปแบบ
การ เสริมสร้างพลังอ านาจในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล: ภาคเหนือ
ตอนบน. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 11(1), 138-148. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

11. วิจักษณ์ เพชรนุช และกฤษฎา นันทเพ็ชร. (๒๕๖๐). การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการตาม
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) กรณีศกึษา โครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. วารสาร Veridian E-Journal: 
ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ, ๑๐(๓), ๑๑๔๑-๑๑๕๓. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
 

12. ปิยะนุช เรืองโพน, กฤษฎา นันทเพ็ชร และกิจฐเชตไกรววาส. (2560). นโยบายและการบริหาร
นโยบาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภฎนครราชสีมา, 11(1), 
171-181. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

13. กฤษฎา นันทเพ็ชร. (๒๕๖๐). ห้องสุขา: มุมมองของสุขภาพเชิงพุทธ. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 
คณะครุศาสตร์ มจร., ๔(๒), ๘๓-๙๒. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

 
 
(6) ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร 
ประสบการณ์สอน 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/8872
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/8872
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ปี พ.ศ. 2548 - 2550  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ   
1. มาร์กกุ  ซาโลมา, เอกวิทย์ มณีธร, โชติสา  ขาวสนิท และภารดี ปลื้มโกศล. (๒๕๖๓). การขาดเอกภาพ

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

2. เอกวิทย์ มณีธร และวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. (๒๕๖๒). การแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐในประเทศไทย สาเหตุ กระบวนการ ผลลัพธ์และปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จ. RMUTT Global 
Business and Economics Review, ๑๔(๑), ๑-๒๒. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 

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

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

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

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

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

 
(7) นายพงษ์เสถียร  เหลืองอลงกต  
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2551 – 2562 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ   
1. Luengalongkot P. (2020). Factors affecting the achievement of the operational goals of 

the National Village and Urban Community Fund. PalArch's Journal of 
Archaeology of Egypt/ Egyptology, 17 (4), 1134-1147. 
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(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus Q3) 

2. Promsaka Na Sakolnakorn T., Leknoi U., Naipinit A., Luengalongkot P., & Dhiravisit A. 
(2020). Strategic management of implementation of the crcular economy concept 
into municipal solid waste management: a case study municipality in Thailand. 
Solid State Technology, 63 (No. 2s), 249-256. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus Q4) 

3. พรเทพ  นามกร, สุปราณี  ธรรมพิทักษ์ และพงษ์เสฐียร  เหลืออลงกต. (๒๕๖๒). องค์ประกอบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัด
จันทบุรี.  วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ๘(๒), ๙๑-๑๑๑. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

4. รสริน วงศ์ค าปัน และพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณ
ภูม ิ(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 4(ฉบับพิเศษ), 220-236. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

5. พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต และจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ. (2561). การวางแผนและบริหาร
แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ: เปรียบเทียบระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดระยอง. วารสาร
เทคโนโลยีภาคใต้, 11(2), 23-33. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

6. ประภัสสร เจริญนาม และพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. (๒๕๖๑). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพท่ี ๓-๖. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ              
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๕๑), ๓๑๖-๓๔๑. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
 
 
 
 
(8) นางสาวสุปราณี  ธรรมาพิทักษ์     
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2548-2562  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ   
1. พิมพิศ  คชเวศ, วิภาวี  พิจติบันดาล และสุปราณี  ธรรมพิทักษ์.  (๒๕๖๓). การบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี, ๑๑(๒), ๒๒๑-๒๔๖. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑) 
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2. กันตนา  มาใหญ่ และสุปราณี  ธรรมพิทักษ์.  (๒๕๖๒).  รูปแบบการน านโยบายการศึกษาปฐมวัยไป
ปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี.  วารสารด้านการ
บริหารรัฐกิจและการเมือง,  ๘(๓), ๑-๒๓. 

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

3. นิภาพร รอดไพบูรณ์, ชิตพล ชัยมะดัน และสุปราณี ธรรมพิทักษ์. (๒๕๖๓). การน านโยบายการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว, วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและ
การเมือง, ๙(๑), ๒๒-๔๓.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

4. พรเทพ  นามกร, สุปราณี  ธรรมพิทักษ์ และพงษ์เสฐียร  เหลืออลงกต.  (๒๕๖๒).  องค์ประกอบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัด
จันทบุรี.  วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ๘(๒), ๙๑-๑๑๑. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 

5. มนูญ  บุญนัด และสุปราณี  ธรรมพิทักษ์.  (๒๕๖๒).  การพัฒนาวิธีในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ ๒ (พิษณุโลก).  วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์, ๙(๒), ๓๕๐-๓๖๒. 

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

6. บุญกิต  จิตรงามปลั่ง และสุปราณี  ธรรมพิทักษ์.  (๒๕๖๒).  ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก.  วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์,  ๙(๑), ๓๐-๔๓. 

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

7. สุปราณี  ธรรมพิทักษ์. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์นโยบายความม่ันคงที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖. วารสารรฏัฐาภิรักษ์, ๖๐(๑), ๔๕-๕๘.  

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

8. Thampitug, S.  (2018). Development of the concept human security in the southern 
border provinces of Thailand.  Pertanika Journal of Social Science and Humanity, 
26(3), 2701-2716.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 

 
 
(9) นางสาวอุษณากร  ทาวะรมย ์ 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2548 – 2562 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ   

http://www.info.scopus.com/
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1. ณรงค์ พรมสืบ, จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์  และอุษณากร ทาวะรมย์. (๒๕๖๓). การศึกษาความ
เหมาะสมในการบริหารการปกครองด้านอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
จังหวัดระยองภายใต้แนวคิดการบริหารปกครองท้องถิ่น. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและ
การเมือง, ๙(๒), ๑-๒๐. 

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

2. อุษณากร ทาวะรมย์.  (2562). วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง.
วารสารด้านการบริการรัฐกิจและการเมือง, 8(1), 85-105. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

3. วิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม และอุษณากร ทาวะรมย์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์,  
11(1),  39-50. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2) 
4. ธนายุทธ์ อ่อนดี และอุษณากร ทาวะรมย์.  (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการ ผลิตกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต าบลห้างสูง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี. วารสาร
ศิลปศาสตร์ประยุกต์, 11(1), 51-61. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2) 
 
 
(10) นายพรเทพ  นามกร 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2553 – 2562  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ   
1. พรเทพ  นามกร, สุปราณี  ธรรมพิทักษ์ และพงษ์เสฐียร  เหลืออลงกต. (๒๕๖๒). องค์ประกอบการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัด
จันทบุรี.  วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ๘(๒), ๙๑-๑๑๑. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒) 
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 

89510064 ภูมิบูรพา           
89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           

89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ           
89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์ และสุขภาพ           

2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก           
89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ           
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           

89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง           
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย           

3. กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต 
89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต           
89530164 ทักษะดิจิทัล           
89530364 การออกแบบสื่อและการน าเสนอ           
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม           
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ผลลัพธก์ารเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (GELO) 
 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  GELO1  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
  GELO2  แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 

 ด้านความรู้ 

  GELO3  มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และของโลก 

 ด้านทักษะทางปัญญา 

  GELO4  มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
  GELO5  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
  GELO6  สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

  GELO7  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
  GELO8  สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  GELO9  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  GELO10  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ  
งาน 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

PLO 
13 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. วิชาแกน 

67510164 สังคมไทยร่วมสมัย              
67510264 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐเบื้องต้น              
67510364 รัฐประศาสนศาสตร์              
67520464 พ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงาน              

67530564  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน              

2. วิชาเอก 

2.1 วิชาเอกบังคับ 

67511164 การบริหารภาครัฐของไทยร่วมสมัย              

67511264 องค์การและการจัดการ              

67511364 นโยบายสาธารณะ              

67511464 การบริหารทรัพยากรมนุษย์              

67521564 การบริหารการเงินและการคลัง              
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ  
งาน 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

PLO 
13 

67521664 การวางแผนและบริหารโครงการ              

67531764 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ              

67531864 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง              

67532164 สถิติส าหรับการบริหาร              

67532264 การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร              

67541964 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และ             
หลักธรรมาภิบาล 

             

67542364 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร              

2.2 วิชาเอกเลือก 
(1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการ              

67523164 การบริหารส านักงานในยุคดิจิทัล              

67523264 การสื่อสารองค์กรและการตลาดภาครัฐ              

67523364 ภาวะผู้น ากับทักษะการจัดการสมัยใหม่              
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ  
งาน 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

PLO 
13 

67523464 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21              

67532464 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่              

67533564 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

             

67533664 รัฐบาลดิจิทัลกับการพัฒนาภาคตะวันออก              

67543764 นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ              

67545164 สัมมนาประเด็นนวัตกรรมการจัดการในพ้ืนที่อีอีซี              

(2) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการทุนมนุษย์              

67514164 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ              

67524264 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล              

67534364 การจัดการสมรรถนะและค่าตอบแทน              

67534464 การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน              

67534564 เศรษฐศาสตร์แรงงานสมัยใหม่              
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ  
งาน 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

PLO 
13 

67544664 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ              
67545264 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการทุนมนุษย์ใน

ศตวรรษท่ี 21 
             

 

2.3 วิชาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

67546164 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ภายในประเทศ 

             

67546264 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ต่างประเทศ 

             

3. วิชาเลือกเสรี 

67527164 วิทยาการทหาร              

67527264 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ              

67537364 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน              

67537464 การบัญชีส าหรับการบริหาร              
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ผลลัพธก์ารเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ  (PLO) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

PLO 1  การประพฤติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมด้วยความเป็นพลเมืองที่ดี 
PLO 2 การรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ และตรงเวลา 
PLO 3 การเคารพให้เกียรติผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและบุคคล 

ด้านความรู้ 
 PLO 4 การอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารจัดการ รวมถึงอธิบายหลักการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง 
 PLO 5  การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารจัดการกับตัวอย่าง ข้อเท็จจริง หรือสถานการณ์ในการท างาน รวมถึงการด ารงชีวิตได้ 

PLO 6  การค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วน ามาแลกเปลี่ยนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
ด้านทักษะทางปัญญา 

  PLO 7  การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานและสาเหตุที่แท้จริง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างมีเหตุมีผล 
 PLO 8  การเสนอความคิดริเริ่ม แผนงาน หรือนวัตกรรมส าหรับการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการท างาน หรือยกระดับผลการปฏิบัติงาน  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
PLO 9 การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ  
PLO 10 การท างานเป็นทีม แสดงบทบาทเหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก มุ่งม่ันต่อเป้าหมายร่วมกัน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
PLO 11  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลที่ทันสมัยและหลากหลาย รวมทั้งน าเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO 12  การสื่อสารและการน าเสนองานรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
PLO 13  การใช้เครื่องมือทางการบริหาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสร้าง

ผลส าเร็จของงานได้ 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

ชือ่หลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

 
คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า                    141 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า                     120  หน่วยกิต 

 
ปรับลด 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า            30   หนว่ยกติ 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า        12   หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา   
  ไม่น้อยกว่า                                            4   หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม  
  และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า                        7   หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
  ไม่น้อยกว่า                                        4   หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                    30    หน่วย
กิต 
1.1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ  ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วย
กิต 
1.3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต 
       ไม่น้อยกว่า                                              9   หน่วย
กิต 
 

 
ปรับชื่อกลุ่มวิชา 
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หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน          -           หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก 87 หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ 51  หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก 36  หน่วยกิต 
 2.3)  วิชาโท (ถ้ามี) 18 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 84  หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก 72 หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ 36  หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก 30           หน่วยกิต 
         2.2.3)   วชิาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
                                           6                  หน่วยกิต 

 
ปรับลด 

 
 
 
 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต คงเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นายธีระ  กุลสวัสดิ์ 
2) นางสาวภัสนันท์  พ่วงเถื่อน 
3) นายสมคิด  เพชรประเสริฐ     
4) นายปิยะ  นาควัชระ 
5) นายกฤษฎา  นันทเพ็ชร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นายธีระ  กุลสวัสดิ์ 
2) นางสาวภัสนันท์  พ่วงเถื่อน 
3) นายสมคิด  เพชรประเสริฐ     
4) นายปิยะ  นาควัชระ 
5) นายกฤษฎา  นันทเพ็ชร 

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 



  124 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 

   67510164 สังคมไทยร่วมสมัย 
Contemporary Thai Society 

2(2-0-4) ย้ายมาจาก                         
หมวดวิชาวิชาเอก

เลือก 
เปลี่ยนรหัส 

ปรับชื่อวิชาและ
ปรับเนื้อหา 
ลดหน่วยกิต 

   67510264 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐเบื้องต้น 
Introduction to Public Economics  

3(3-0-6) ย้ายมาจาก                         
หมวดวิชาวิชาเอก

บังคับ 
เปลี่ยนรหัส 

ปรับชื่อวิชาและ
เนื้อหา 

 



  125 
หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
   67510364 รัฐประศาสนศาสตร์ 

Public Administration 
3(3-0-6) ย้ายมาจาก                         

หมวดวิชาวิชาเอก
บังคบั 

เปลี่ยนรหัส 
   67520464 พ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับ                  

การบริหารงาน 
Foundations of English for 
Administration 

2(1-2-3) ย้ายมาจาก                         
หมวดวิชาเอก

เลือก 
เปลี่ยนรหัส 

 ปรับชื่อวิชาและ
เนื้อหา 

ลดหน่วยกิต 
   67530564 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 

English for Work 
2(1-2-3) เปิดใหม่ 

- วิชาเอกบังคับ 

67510159 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
Introduction to Political Science 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67511059 รัฐประศาสนศาสตร์ 
Public Administration 

3(3-0-6)    ย้ายไปหมวดวิชา
แกน 



  126 
หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
67516159 ระบบราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์การ

มหาชนของไทย 
Thai Bureaucracy, Public Enterprise 
and Public Organization 

3(3-0-6) 67511164 การบริหารภาครัฐของไทยร่วมสมัย 
Contemporary Public Sector 
Administration in Thailand 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อวิชาและ

ปรับเนื้อหา 

67522259 องค์การและการจัดการสาธารณะ 
Public Organization and 
Management 

3(3-0-6) 67511264 องค์การและการจัดการ  
Organization and Management 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อวิชา 

67523159 นโยบายสาธารณะ 
Public Policy 

3(3-0-6) 67511364 นโยบายสาธารณะ 
Public Policy 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
ปรับเนื้อหา 

67524159 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
Personnel Management in Public 
Sector 

3(3-0-6) 67511464 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management  

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อวิชาและ

ปรับเนื้อหา 
67520359 เศรษฐศาสตร์การบริหารงานภาครัฐ 

Economics for Public Administrators 
3(3-0-6)    ย้ายไปหมวดวิชา

แกน 
67520459 กฎหมายพื้นฐานส าหรับนักรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
Fundamental Laws for Public 
Administrators 

3(3-0-6)    ยกเลิก 



  127 
หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
67525159 การบริหารการเงินและการคลัง 

Financial and Fiscal Administration 
3(3-0-6) 67521564 การบริหารการเงินและการคลัง 

Financial and Fiscal Administration 
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

67523259 การบริหารโครงการภาครัฐ 
Public Project Management 

3(3-0-6) 67521664 การวางแผนและการบริหารโครงการ 
Project Planning and Management 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อวิชาและ

ปรับเนื้อหา 
ปรับชั่วโมง

บรรยายและ
ปฏิบัติ 

67533359 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 
Project Analysis and Evaluation 

3(3-0-6) 67531764 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 
Project Analysis and Evaluation 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชั่วโมง

บรรยายและ
ปฏิบัติ 

   67531864 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรอง 
(Conflict Management and 
Negotiation) 

3(3-0-6) ย้ายมาจากหมวด
วิชาเอกเลือก 
เปลี่ยนรหัส 
ปรับเนื้อหา 

67536459 จริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
Ethics for Public Administrators 

3(3-0-6) 67541964 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาล 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 



  128 
หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Human Right, Moral, Ethics and 
Good Governance 
 

ปรับชื่อและปรับ
เนื้อหา 

67537359 การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร 
Introduction to Research in 
Administration 

3(3-0-6) 67532264 การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร 
Introduction to Research in 
Administration 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 
ปรับเนื้อหา 
ปรับชั่วโมง

บรรยายและ
ปฏิบัติ 

67537459 สถิติส าหรับนักบริหาร 
Statistics for Administrators 

3(3-0-6) 67532164 สถิติส าหรับการบริหาร 
Statistics for Administration 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อ 

ปรับชั่วโมง
บรรยายและ

ปฏิบัติ 
67547659 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหาร 

Information Technology for 
Administrators 

3(3-0-6) 67542364 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร 
Information Technology for 
Administration 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อ 

67549159 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

6(0-12-6)    ย้ายไปหมวดวิชา
การศึกษาเชิง



  129 
หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Field Experience in Public 
Administration 
 
 

บูรณาการกับการ
ท างาน 

- วิชาเอกเลือก  

67510259 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย 
Thai Society, Economics and Politics 

3(3-0-6)    ย้ายไปหมวดวิชา
แกน 

67511159 การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย 
Thai Local Government Organization 
Administration 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67511259 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
Knowledge about ASEAN 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67512159 ทฤษฎีองค์การ 
Organization Theory 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67521359 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ 
Comparative Public Administration 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67521459 การบริหารการพัฒนา 
Development Administration 

3(3-0-6)    ยกเลิก 



  130 
หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
67522359 พฤติกรรมองค์การ 

Organization Behavior 
3(3-0-6) 67514164 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 

Organization Behavior and 
Organization Development 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อและปรับ

เนื้อหา 
67526259 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจา

ต่อรอง 
Conflict Management and 
Negotiation 

3(3-0-6)     ย้ายไปหมวด
วิชาเอกบังคับ 

67526359 การบริหารส านักงานและการพัสดุ 
Office Management and 
Procurement 

3(3-0-6) 67523164 การบริหารส านักงานในยุคดิจิทัล 
Office Management in the Digital 
Age 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อและเนื้อหา 

ลดหน่วยกิต 
ปรับชั่วโมง

บรรยายและ
ปฏิบัติ 

67527159 การบัญชีส าหรับนักบริหาร 
Accounting for Administrators 

3(3-0-6) 67537464 การบัญชีส าหรับการบริหาร 
Accounting for Administration 

3(3-0-6) ย้ายไปหมวดวิชา
เลือกเสรี 

67531559 ธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
Good Governance and New Public 
Management 

3(3-0-6)    ยกเลิก 



  131 
หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
67531659 การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภาครัฐ 

Marketing and Customer Relations in 
Public Sectors 

3(3-0-6) 67523264 การสื่อสารองค์กรและการตลาดภาครัฐ 
Corporate Communication and 
Marketing in Public Sector 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อและเนื้อหา 
ลดหน่วยกิต ปรับ
ชั่วโมงบรรยายและ

การปฏิบัติ 
67531759 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 

Laws on Administrative Procedure 
3(3-0-6)    ยกเลิก 

67532459 การพัฒนาองค์การ 
Organization Development 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67532559 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Planning and Management 

3(3-0-6) 67523464 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 
Strategic Management in 21st 
Century 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อและเนื้อหา 
ลดหน่วยกิต ปรับ
ชั่วโมงบรรยายและ

การปฏิบัติ 
 

67534259 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
Performance Management 

3(3-0-6) 67534364 การจัดการสมรรถนะและค่าตอบแทน 
Performance and Remuneration  
Management 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อและเนื้อหา 
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หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปรับชั่วโมง

บรรยายและการ
ปฏิบัติ 

67535259 การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น 
Local Fiscal Management 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67535359 การบริหารภาษีอากรและรายได้ของรัฐ 
Tax and Revenue Administration 
 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67536559 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Small and Medium Enterprise 
Management 

3(3-0-6) 67533564 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ         
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
Technopreneurship and Intellectual 
Property Management 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อและเนื้อหา 

ปรับชั่วโมง
บรรยายและการ

ปฏิบัติ 
67536659 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
Environmental Management and 
Sustainable Development 

3(3-0-6) 67543764 นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและ       
ภัยพิบัต ิ
Innovative management for 
environmental and disaster 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
ปรับชื่อและปรับ

เนื้อหา 

67537259 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 67532464 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ 2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส 



  133 
หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Modern Management Techniques Modern Management Techniques 

and Tools 
ปรับชื่อและเนื้อหา 
ลดหน่วยกิตและ
ปรับชั่วโมงการ

บรรยายและการ
ปฏิบัติ 

67540559 ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
English for Public Administration 

3(3-0-6)    ย้ายไปหมวดวิชา
แกน 

67541859 การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
Reading in Public Administration 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67541959 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 
Globalization and Global Politics 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67547559 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research Methodology in Public 
Administration 
 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67547759 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางการบริหาร 3(3-0-6)    ยกเลิก 
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หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Quantitative Analysis in 
Administration 

67547859 ระบบฐานข้อมูลส าหรับการบริหาร 
Database System for Administrators 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

67548159 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar on Public Administration 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

   67523364 ภาวะผู้น ากับทักษะการจัดการสมัยใหม่ 
Leadership and Modern 
Management Skills 

2(1-2-3) เปิดใหม่ 

   67533664 รัฐบาลดิจิทัลกับการพัฒนาภาคตะวันออก 
Digital Government and the Eastern 
Region Development 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

   67524264 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 
Human Resource Development in 
the Digital Age 

3(2-2-5) เปิดใหม่ 

   67534464 การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและ
เอกชน 

3(2-2-5) เปิดใหม่ 



  135 
หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Recruitment of Human Resource in 
Public and Private Sector 

   67534564 เศรษฐศาสตร์แรงงานสมัยใหม ่
Modern Labour Economics 

2(2-0-4) เปิดใหม่ 

   67544664 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 
Managerial Negotiation Strategy 

2(1-2-3) เปิดใหม่ 

   67545164 สัมมนาประเด็นนวัตกรรมการจัดการใน
พ้ืนที่อีอีซี 
Seminar on Issues about Innovation 
Management in EEC 

3(2-2-5) เปิดใหม่ 

   67545264 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการ
ทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
Seminar on Contemporary Issues 
about Human Capital Management 
in 21st Century 

3(2-2-5) เปิดใหม่ 

- วิชาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  

   67546164 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ภายในประเทศ 

6(0-12-6) ย้ายหมวดมาจาก
วิชาเอกบังคับ 



  136 
หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Domestic Field Experience in Public 
Administration 

ปรับรหัสวิชา
ค าอธิบายรายวิชา 

   67546264 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในต่างประเทศ 
International Field Experience in 
Public Administration 

6(0-12-6) เพ่ิมใหม่ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

   67527164 วิทยาการทหาร 
Military Science 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

   67527264 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 
National Security Development 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

   67537364 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
Justice Administration and Laws in 
Everyday Life 

3(3-0-6) เปิดใหม่ 

   67537464 การบัญชีเบื้องต้นส าหรับนักบริหาร 
Accounting for Administrator 

3(3-0-6) ย้ายมาจากหมวด
วิชาเอกเลือก 
เปลี่ยนรหัส 
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เอกสารแนบหมายเลข  6 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้วิพากษ์หลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ (นักวิชาการ) 
อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์ วัฒนา (นักวิชาการ) 
ข้าราชการบ านาญ อดีตอาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. นายเอกพล วงศ์ปาน (นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต) 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ออโตลิฟ ประเทศไทย จ ากัด 

4. นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน ์(นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต) 
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล  
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

5. นายเจริญชัย  สุวรรณศรี (ศิษย์เก่า) 
ปลัดอ าเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

6. นายนพพล เศรษฐิศักดิ์โก (ศิษย์เก่า) 
ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อหลักสูตร 

1) ภาพรวมของหลักสูตร 

- สถานการณ์ภายนอกที่ควรน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ได้แก่ สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญหลายประการ อาทิ gig economy, FinTech, InsurTech, 
New Normal, Digital Employee ฉะนั้ น  หลั ก สู ต ร คว รผลิ ตบัณฑิ ต ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ
ตลาดแรงงานและขยายเป้าหมายจากมนุษย์เงินเดือนเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 

- หลักสูตรมีรายวิชาต่างๆ ที่แสดงถึงการพัมนาทักษะต่างๆ รองรับกับบริบทพ้ืนที่ภาคตะวันออก
โดยเฉพาะสอดคล้องกับแหล่งงานในพ้ืนที่อีอีซี 

- หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องและทันต่อบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ และทิศทางการบริหารสมัยใหม่  มีรายวิชาที่มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการ
สมัยใหม่ที่ร่วมสมัย (Contemporary) และทักษะความเป็นดิจิทัล (Digitalization) ซึ่งเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียนในการเป็น New Entry ในตลาดแรงงานที่มีความท้าทายและการแข่งขันที่
รุนแรงมากข้ึน 

- ภาพรวมของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 



  138 

2) ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรกับวัตถุประสงค์ในหลักสูตร 

- วิชาแกนควรปรับเพ่ิมให้มีทักษะดิจิทัลและ Soft Skills เช่น ความสามารถในการสื่อสาร             
ความเป็นผู้น า จิตสาธารณะ ส่วนวิชาเอกควรเน้นการเป็นผู้ปฏิบัติและสิ่งที่สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ เช่น การออกแบบงาน การบริหารงานบุคคล หรือเน้นเครื่องมือที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 

- รายวิชาภาษาอังกฤษมีเพียง 3 รายวิชา ซึ่งหากมุ่งให้บัณฑิตเกิดทักษะด้านการสื่อสารและ             
การประสานงานต่างๆ จึงควรมุ่งเน้นด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารส าหรับ                 
การท างานได้ จะเป็นการขยายโอกาสให้มีงานท ามากขึ้น อีกทั้งหากสามารถเรียนรู้ภาษาที่สามที่
เป็นภาษาประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาเป็นแรงงานในประเทศจ านวนมากจะยิ่งสร้างความน่าสนใจ
ในบัณฑิตมากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นว่าควรเพ่ิมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือสร้างเสริม
โอกาสแก่นิสิต 

- รายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในหลักสูตร โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ การวางแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ที่ประกอบด้วย
รายวิชาที่น่าใจ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์หรือบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก แต่ในด้านทักษะ
การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ควรเสริมสร้างให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการมอบหมายงานให้
หลากหลายรูปแบบในแต่ละรายวิชา ซึ่งผู้สอนต้องออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ ส่วนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั้น ควรปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างทักษะใน
เชิงปฏิบัติการจริงมากกว่าเนื้อหาเชิงทฤษฎี 

3) ความทันสมัยของรายวิชาส าหรับการท างานในอนาคตและการศึกษาต่อในระดับสูง 

- เมื่อพิจารณาสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รายวิชาในหลักสูตรควรมีรายวิชาด้าน              
การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ อยู่ด้วย 

- รายวิชาต่างๆ มีความทันสมัยเหมาะสมต่อการท างานในอนาคตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเพ่ิมโอกาสในการท างานของบัณฑิต ซึ่งหากนายจ้างพิจารณาจาก 
Transcript แล้ว จะแสดงถึงการสร้างทักษะผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่มี                
ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ และบูรณาการเข้ากับความเป็นโลกาภิวัตน์และความทัยสมัยในยุคดิจิทัล  

- การทบทวนหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วควรจะด าเนินการใน
รอบระยะเวลาที่มีความถี่มากข้ึน เพ่ือการตอบสนองอย่างเท่าทันและเหมาะสม 

- รายวิชามีความทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการท างานและการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นได ้

4) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรระหว่างหมวดวิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

- หมวดวิชาแกนควรมีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับพ้ืนฐานความรู้ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- หมวดวิชาเอกเลือกควรจัดหมวดหมู่ให้มีความชัดเจนในแต่ละด้าน  
- ควรลดรายวิชาเอกบังคับและเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก 

5) สิ่งท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเติม 

- ควรมีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
- ควรให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษานอกห้องเรียนและเรียนแบบลงมือท าจริง โดยใช้สถานการณ์จ าลอง

หรือสถานการณ์ในสถานปรพะกอบการ 
- ควรมีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือต่อยอดไปสู่การท างานในอนาคตหลังส าเร็จการศึกษา 
- รายวิชาที่มุ่งสร้างทักษะควรเน้นการมอบหมายงานให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือเกิดทักษะส าหรับ

การน าไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 
- หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาถึงการเตรียมสมรรถนะของนิสิตเพ่ือน าไปใช้ในอนาคต

ทั้งด้านการท างานภาครัฐและภาคเอกชน การประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือการศึกษาต่อในระดับ    
ที่สูงขึ้น ซึ่งหลักสมรรถนะ (Competency) ที่เสนอ ประกอบด้วยทักษะในการท างาน (Skills) 
ความรู้ในการท างาน (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude) ดังนี้ 

(1)  ทักษะในการท างาน (Skills) ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร ด้านการประมวลผล ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษควรยกระดับความสามารถให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หากเปรียบเทียบ
กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ส่วนความสามารถในการน าเสนอควรประกอบด้วยการคิด
อย่างตรรกะ ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดท าสื่อส าหรับการน าเสนอได้ 
เนื่องจากผู้บริหารหลายระดับยังขาดทักษะการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ดังนั้น หากบัณฑิต
ของหลักสูตรสามารถใช้ทักษะด้านภาษาผสมผสานกับการน าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
ก็จะเป็นทางลัดในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานของตนเองได้  

(2)  ความรู้ในการท างาน (Knowledge) ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเพ่ือการท างาน ความรู้เฉพาะ
ทาง และความรู้ในระดับมหภาค ซึ่งควรจัดกลุ่มสาระวิชาให้สอดคล้องกันเพ่ือส่งเสริม
ความรู้ให้พร้อมต่อการท างาน ทั้งนี้ ควรวางแผนร่วมกับนิสิตในการเลือกกลุ่มวิชาโทให้
สอดคล้องกับการท างานในอนาคตด้วย การเลือกเรียนจึงควรก าหนดเป้าหมายที่              
มุ่งสมรรถนะการน าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ นิสิตควรมีมุมมองด้านมหภาคเพ่ือ           
ความเข้าใจในอนาคต เห็นถึงเป้าหมายของการศึกษาและการเตรียมการให้ชัดเจนขึ้น 

(3)  ทัศนคติ (Attitude) ได้แก่ ความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน           
ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้ตลอดเวลา องค์ความรู้ที่จะสอยนิสิตให้มีความเข้าใจ
และสามารถปรับตัวทั้งด้านการน าเอาพ้ืนฐานความรู้เดิมปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ของการท างาน การปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมหรือวิถีปฏิบัติขององค์กร 
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การเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
ปรับตัวให้เข้าใจความคิดของผู้ อ่ืน และที่ส าคัญในการท างานในพ้ืนที่ EEC หรือ            
การท างานในองค์การภาคเอกชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามเชื้อชาติของ         
ผู้ที่เข้ามาท างานในประเทศไทยทั้งยุโรป เอเซีย หรือกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งแต่ละ
ชาติก็จะมีวัฒนธรรม ความคิด วิธีปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน หากนิสิตได้เรียนรู้ใน           
สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ ลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจาก
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน รวมถึงความกระตือรือร้นในการเป็นผู้กระหายในความรู้
ตลอดเวลา เพราะในการท างานจริงจะมีความรู้ที่หลากหลายอยู่ในแต่ละองค์กรที่
แตกต่างจากความรู้ที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้จะมีโอกาสที่
ดีกว่าในการพัฒนาตนเองส าหรับการท างาน 
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เอกสารแนบหมายเลข  7 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบหมายเลข  8 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
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