รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปะศาสตร์ บัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย สวนดุสิต
คณะ มนุษย์ ศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
รหัส
25471651101726
ชื่อหลักสู ตร ภาษาไทย
: ศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Public Administration)
ชื่อย่อ : B.A. (Public Administration)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
(ไม่มี)
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
131 หน่วยทิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
5.2 ประเภทของหลักสู ตร
หลักสูตรปริ ญญาตรี ทางวิชาการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอน เป็ นภาษาไทย
5.4 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู ้ ความเข้าใจ ภาษาไทยเป็ นอย่างดี
5.5 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาสาขาวิชา เดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 เป็ นหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
6.2 เริ่ มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2559 เป็ นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสู ตรในการ ประชุม

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมพ.ศ. 2558
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ KD/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือน
กรกฎาคมพ.ศ. 2559
6.5 สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิเห็นชอบหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 29 เดื อนกรกฎาคมพ.ศ. 2559 และการอนุ มตั ิการแก้ใช้หลักสู ตรในการประชุ มครั้ งที่ 13
(19)/2560 เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ. 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอําเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล อื่นๆ)
8.2 ตํารวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน นักลังคมสงเคราะห์นกั วิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง

ส่ วน ท้องถิ่น และอื่นๆ
8.3 เจ้าหน้าที่บริ หารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บ่วิหารงานทัว่ ใบในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประซาซน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดของ

หลักสู ตร

ชื่อ - นามสกุล
วุฒิการศึกษา/สถาบัน
เลข ประจําตัว
นายอานุภาพ
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)
รักษ์สุวรรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
310140069XXXX พบ.ม. (ปริ หารงานองค์กร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาปริ หารศาสตร์
น.บ.
(นิติศาสตร์)
นายศุภวัฒน์
ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผน)
มหาวิทยาลัยเกริ ก
ปภิสรากาญจน์
390980099XXXX
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปร.ด.(การจัดการ)
นางสาวกุลธิดา ภูฆงั มหาวิทยาลัยศิลปากร
7 2100003XXXX รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสยาม
ศศ.บ. (การตลาด)
สถาบันราชภัฏธนบุรี
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
นางสิ ริมา สุ วรรณศ'ริ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
310060004XXXX
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
นายมนตรี
พบ.ม. (ปริ หารงานองค์กร)
พานิชยานุวฒั น์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
310140226XXXX น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุ งเทพมหานคร

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
การศึกษา
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2542

ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ด้านรัฐประศาสน
์

พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2525

ผู1้ ช่วยศาสตราจารย์
ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์

พ.ศ. 2558

อาจารย์

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2547

อาจารย์

พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2535

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ด้านรัฐประศาสน
์

11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนําพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

กระแสโลกาภิ วตั น์ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการพัฒนาต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิ จ สังคม
การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยีเป็ นอย่างยิง่ ประเทศไทยกําลังพัฒนาประเทศให้เจรณเติบโต ก้าวหน้า สู่
ความทันสมัย เป็ นศูนย์กลางของความร่ วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะในด้าน เศรษฐกิจ การ
ที่ประเทศจะพัฒนา ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น จําเป็ นต้องเตรี ยมความพร้ อมในด้าน ทรั พยากรบุคคลที่มี
คุณสมบัติและคุณภาพเพื่อ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของทุกภาคส่ วน เพื่อรองรับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยง เป็ นระบบเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก เพราะฉะนั้นในการพัฒนาบุคคล
ของชาติ จึงจําเป็ นต้องอาศัยผูท้ ี่มี ความรู ้ที่เป็ นสหวิทยาการและรู ้จกั บูรณาการความรู ้ต่างๆ เพื่อนําพาประเทศ
ให้อยูร่ อดได้ในสังคมโลก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็ นสถาบันการศึกษาของชุมชนซึ่งไต้รับการยอมรับในการพัฒนาบุคคล ที่
มี คุณภาพผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมเป็ นเวลานาน ดังนั้นหลักสู ตรศิลป
ศาสตร์ บัณฑิ ตสาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต
ตระหนักใน บทบาทและพันธกิ จที่ สําคัญนี้ เพื่อจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิ จ สังคม
การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีความต้องการของสังคมและประเทศชาติที่ทนั สมัย จึงพัฒนาหลักสู ตร
ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู ้ความเข้าใจทางรัฐประศาสนศาสตร์ และมีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์การมี
ส่ วนร่ วมทางการเมือง การปกครอง รวมถึงมีทกั ษะทางด้านการบริ หารจัดการในการทํางาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาสั งคมและวัฒนธรรม

การสื่ อสารภายใต้ระบบโลกาภิวตั น์ได้นาํ พาประเทศไทยเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมการเมือง
โลก ในปั จจุบนั ที่ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสรับรู ้ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยเสรี ประกอบ
กับการศึกษา และอัตราการรู ้หนังสื อที่มากขึ้น ทําให้ประชาชนมีความรู ้และเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมือง การ
ปกครอง และการบริ หารจัดการภาครัฐมากยิง่ ขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม แนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่ๆ
ทางสังคมการเมืองและ การบริ หารที่เข้ามาพร้อมกับกระแสโลกากิวตั น์กลายมาเป็ นประเด็นใหม่ๆ ที่รัฐบาล
และประชาชนไทย จําเป็ นต้อง ปรับตัว เพราะกระแสโลกาภิวตั น์ที่เกิดขึ้น นอกจากการนําสิ งใหม่ๆ เข้ามาสู่
สังคมไทยแล้ว ความเหมาะสมในการรับกระแสดังกล่าว ภายใต้ปริ บทของสังคมไทย จําเป็ นจะต้องได้รับการ
พิจารณาร่ วมกับ การปรับตัวดังกล่าวด้วย ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เมื่อเป็ นเช่นนี้ การพัฒนาและการผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์จึงควรที่จะมุ่งหมายในการ เตรี ยม ความ
พร้อมของบัณฑิตให้มีทศั นคติและกระบวนทัศน์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนมีทกั ษะใน
การทํางานและการแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนในขณะเดี ยวกันแม้ว่าบัณฑิ ตบางส่ วนอาจจะไม่ไต้กา้ วเข้าสู่ ตลาดแรงงานที่ตรงสาขาอาชี พ แต่ความรู ้
ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของความเป็ นพลเมือง อันประกอบไปด้วย การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันและกระตือรื อร้น ตลอดจนการมีจิตสาธารณะที่มอง ถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ น
ที่ตง่ั และการยึดมัน่ แนวทางสันติ วิธี ย่อมเป็ นทัศนคติและกระบวนทัศน์ที่สําคัญและจําเป็ นต่อการพัฒนา
นักศึกษาและผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทุกภาคส่ วนในสภาวการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั

12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร

ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกจึ งจําเป็ นต้อ งพัฒนาหลัก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที่ มี ศกั ยภาพและ
สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวฒั นาการของสังคมการเมืองทั้งในและต่างประเทศ อันจะทําให้ประเทศสามารถ
ปรับตัวหรอ ปรับแผนการพัฒนาให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการผลิตบุคลากรทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มี
ความพร้อมที่จะ ปฏิบตั ิงานในทัง่ ทางภาครัฐและภาคเอกชนมีความเข้าใจในสถานการณ์ทาง สังคม สามารถ
แก้ไขปั ญหาหรื อลดข้อขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีความสามารถในการ ปรับตัวเรี ยนรู ้และ
ความเข้าใจสังคมสถานการณ์ ทางสังคม มีคุณธรรม จริ ยธรรมในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน

การพัฒนาหลักสู ตรศิลปาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้สอดคล้องกับพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย คือ
พันธกิจ
มหาวิ ท ยาลัย เป็ นสถาบัน การศึ ก ษาทางวิช าการและวิช าชี พขึ้ น สู ง มี ว ตั กุประสงค์ใ ห้ก ารศึ ก ษา
ส่ งเสริ ม วิชาการและวิชาชี พขึ้นสู งสร้างบัณฑิต วิจยั บริ การทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นริ เริ่ ม ปรับปรุ ง
ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู ้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนี่ทเี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่

หมวดศึกษาทัว่ ไปและกลุ่มวิชากฎหมาย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ขตสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน

(ไมมี)

13.3 การบริหารจัดการ

การบริ หารจัดการในรู ปแบบผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร โดยการประสานงานกับอาจารย์หรื อผูแ้ ทน
จากหน่ วยงานและหลักสู ตรอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องทําการจัดการสอนร่ วมกันในด้านเนื้ อหารายวิชา การจัดตาราง
เรี ยน และ ตารางสอบเป็ นไปตามแผนการเรี ยนตลอดหลักสู ตรและเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

