รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะ

โรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
รหัส
XXXXXXXXXXXXX
ชื่อหลักสู ตร ภาษาไทย
: หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Public Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต
ชื่อย่อ : รป.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ : B.P.A.
3. วิชาเอก
( ไม่มี )
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
143 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสู ตร
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ทางวิชาการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.4 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู ้ ความเข้าใจ ภาษาไทยเป็ นอย่างดี
5.5 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5.6 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 เป็ นหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560
6.2 เริ่ มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 เป็ นต้นไป
6.3 คณะกรรมการวิซาการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ........... 2/2560 ........... เมื่อวันที่…..3.....กุมภาพันธ์....พ.ศ.2560 .......................
6.4 คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตรฯพิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1(1)/2560
เมื่อวันที่…..10….. กุมภาพันธ์....พ.ศ. 2560………..
6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3(9)/2560 .............
เมื่อวันที่…..21….. กุมภาพันธ์....พ.ศ.2560………..
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 2(8)/2560....
เมื่อวันที่…..28….. กุมภาพันธ์....พ.ศ.2560...............
และการอนุมตั ิการแก้ไขหลักสู ตรในประชุมครั้งที่.... 13(19)/2560..
เมื่อวันที่…..24...... พฤศจิกายน…พ.ศ.2560 .............
6.7 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสู ตร
■ไม่มี7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอําเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การปริ หารส่ วนตําบล อื่นๆ)
8.2 ตํารวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์นกั วิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และอื่นๆ
8.3 เจ้าหน้าที่บริ หารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร

ชื่อ - นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน
1. นายเฃมภ้ ทท์ เย็นเปี ยม
310240124XXXX

2. นายสมศักดิ์
เจริ ญพล
350990118XXXX

วุฒกิ ารศึกษา/สถาบัน

ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

D.P.A. (Public Administration) Manuel
ค.ศ. 2005
L.Queson University,
Philippines
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยสยาม

พ.ศ. 2545

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

พ.ศ. 2543

ตําแหน่ งทางวิชาการ

ผลงาน
ทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้ านรัฐ
ประศาสนศาสตร์

ภาคผนวก จ

สถาบันราชอัฏสวนดุสิต
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
พ.ศ. 2544
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ วท.บ. พ.ศ. 2540
(เกษตรศาสตร์ )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ด้ านรัฐประศาสนศาสตร์

ภาคผนวก จ

อาจารย์

ภาคผนวก จ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ด้ านรัฐประศาสนศาสตร์

ภาคผนวก จ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้ านรัฐ
ประศาสนศาสตร์

ภาคผนวก จ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. นายดนุสนณ์ กาญจนวงศ์
311040143XXXX

ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ

4. นายอานุภาพ
รักษ์ สวุ รรณ
310140069XXXX

รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)
พ.ศ. 2557
สถาบันบัณฑิตพัฒนาปริ หารศาสตร์ พบ.ม.
(บริ หารงานองศ์กร)
พ.ศ. 2542
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2536

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
5. นางสาวเอกอนงค์ ศรี สําอางศ์ รามคําแหง
31022016XXXX
ศศ.ม (ปริ หารรัฐกิจ)
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พ.ศ. 2539
สถาบันราชอัฏบานสมเด็จเจาพระยา

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุ งเทพมหานคร
11. สถานการณ์ ภายนอกหรอการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนําพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กระแสโลกาภิวตั น์ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการพัฒนาต่างๆ ทัง่ ทางเศรษฐกิ จ สังคม
การเมื อ งการปกครอง และเทคโนโลยีเ ป็ นอย่า งยิ่ง ประเทศไทยกําลัง พัฒ นาประเทศให้เ จริ ญเติ บโต
ก้าวหน้า ภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึ ง
แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยหรื อที่เรี ยกว่า Thailand 4.0 เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของบริ บทโลก
ที่ทาํ ให้ประเทศต่างๆ มีการเชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความร่ วมมือทางการค้า การลงทุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศความร่ วมมือทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและศิลปะวัฒนธรรม
ในขณะเดี ย วกัน ผลของการเชื่ อมโยงดังกล่ าวประเทศต่ างๆ ก็จ ะมี ก ารแข่ง ขัน กัน มากขึ้ น การพัฒนา
ศัก ยภาพการแข่ ง ขัน โดยเฉพาะการพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศเพื่อ ให้มี ค วามพร้ อ มต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ดังในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี คุณสมบัติและ
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาของทุกภาคส่ วน เพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่
มีความเชื่ อมโยงเป็ นระบบเศรษฐกิ จระดับภูมิภาคและระดับโลก เพราะฉะนั้น ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชาติ จึงจําเป็ นต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ที่ เป็ นสหวิทยาการและรู ้จกั บูรณาการความรู ้ต่างๆ เพื่อนําพา
ประเทศให้อยูร่ อดได้ในสังคมโลก
นอกจากนี้บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์การภาครัฐในฐานะที่เป็ นหนึ่งในกลไกหลัก ในการ
ขับเคลื่อนประเทศในประเด็นที่ไค้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งบทบาทและความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีความ
ซับซ้อนในหลักหลายมิติ ทั้งมิติในเชิงอํานาจตามกฎหมายและมิติในเชิงกระบวนการดําเนินงานหรื อมิติ
การเป็ นผูก้ าํ หนด ผูน้ าํ นโยบายไปปฏิบตั ิ และการกํากับติดตามตรวจสอบรวมไปถึงความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับบริ บทของการเปลี่ยนแปลงของโลก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็ นสถาบันการศึกษาของชุมชนซึ่งได้รับการยอมรับในการพัฒนาบุคคล
ที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมเป็ นเวลานาน ดังนั้น หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตระหนักในบทบาท
และ พันธกิจที่สาํ คัญนี้ เพื่อจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
และ เทคโนโลยีจึงได้พฒ
ั นาหลักสู ตรขึ้ นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความเข้าใจทางรั ฐประศาสน
ศาสตร์ และมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์การมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครอง รวมถึงมีทกั ษะทางด้าน
การบริ หารจัดการในการทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาสั งคมและวัฒนธรรม
การสื่ อ สารภายใต้ร ะบบโลกาภิ ว ตั น์ ไ ด้นํา พาประเทศไทยเข้า ไปเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม
การเมืองโลก ในปั จจุบนั ที่ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสรับรู ้ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยเสรี
ประกอบกับ การศึกษาและอัตราการรู ้ หนังสื อที่มากขึ้น ทําให้ประชาชนมีความรู ้และเข้ามามีส่วนร่ วม
ทางการเมือง การปกครอง และการบริ หารจัดการภาครัฐมากยิง่ ขึ้น ทัง่ ในทางตรงและทางอ้อม แนวคิดและ

กระบวน ทัศน์ใหม่ๆ ทางสังคมการเมืองและการบริ หารที่เข้ามาพร้อมกับกระแสโลกาภิวตั น์กลายมาเป็ น
ประเด็นใหม่ๆ ที่รัฐบาลและประชาชนไทยจําเป็ นต้องปรับตัว เพราะกระแสโลกาภิวตั น์ที่เกิดขึ้นนอกจาก
การนํา สิ่ ง ใหม่ ๆ เข้า มาสู่ สั ง คมไทยแล้ว ความเหมาะสมในการรั บ กระแสดัง กล่ า วภายใต้บ ริ บ ทของ
สังคมไทย จําเป็ นจะต้องได้รับการพิจารณาร่ วมกับ การปรับตัวดังกล่าวด้วย ทัง่ ในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองนอกจากนี้ การมีมาตรฐานคุณวุฒิระดิบปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยงั เป็ นอีกปั จจัย
หนึ่งที่ถูกกําหนดขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการ เรี ยนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดยการพัฒนาและการผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงควรที่จะมุ่งหมายในการเตรี ยม
ความพร้ อ มของบัณ ฑิ ต ให้ มี ท ัศ นคติ แ ละกระบวนทัศ น์ ที่ ส อดรั บ กับ ระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนมีทกั ษะในการทํางานและการแก้ไขปั ญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นได้โดยคํานึ งถึง ประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ในขณะเดียวกันแม้ว่า
บัณฑิตบางส่ วนอาจจะไม่ได้กา้ วเช้าสู่ ตลาดแรงงานที่ตรงสาขาอาชี พ แต่ความรู ้ความเข้าใจ ในบทบาท
และหน้าที่ของความเป็ นพลเมือง อันประกอบไปด้วย การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีส่วนร่ วมอย่าง
แข็งขันและกระตือรื อร้น ตลอดจนการมีจิตสาธารณะที่มองถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั และการยึด
มัน่ แนวทางสันติวิธี ย่อมเป็ นทัศนคติและกระบวนทัศน์ที่สําคัญ และจําเป็ นต่อการพัฒนานักศึกษาและ
ผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทุกภาคส่ วนในสภาวการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกที่ ก ล่ าวมาข้างต้น เป็ นความจําเป็ นที่ จ ะต้องพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และการจัดการเรี ยนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง กับ
บริ บทของ สภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสวน ดุสิตได้
กําหนดกรอบแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ หรื อสวนดุสิต 5.0 โดยมุ่งเน้นการรวบรวมและการสร้าง ความ
โดดเด่นของ หลักสู ตรประกอบกับการกําหนด Road map การบริ หารวิชาการ (พ.ศ.2559 - 2563) ด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั หลักสู ตรที่ไม่ใช่ จิตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสู ตรที่ เป็ นจิต
ลักษณ์ไปสู่ ความเป็ นเลิศจากกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ และ Road map การบริ หารวิชาการ ดังกล่าวส่ งผล
ให้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี นโยบายและการเตรี ยมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรี ยนกฎหมายและการ
เมืองขึ้น
โดยการรวมศัก ยภาพของบุ ค ลากรและการบู ร ณาการองค์ค วามรู ้ ของสาขาวิชานิ ติศ าสตร์ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั คงไว้ซ่ ึงความเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิ ตจึ งพัฒนาขึ้นเพื่อเตรี ย มความพร้ อมในการจัดตั้งโรงเรี ย น
กฎหมายและการเมืองดังกล่าว
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสู ง มีวตั ถุประสงค์ให้
การศึกษาส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชี พขั้นสู งสร้างบัณฑิต วิจยั บริ การทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

ริ เ ริ่ ม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอดและพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ใ นด้า นที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและทํา นุ บ าํ รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม โดยมีเป้ าหมายของการดําเนิ นงานเพื่อให้บรรลุต่อแนวทางยุทธศาสตร์ สวนดุสิต 5.0 ในการ
รวบรวมและสร้าง ความโดดเด่นของหลักสู ตรรวมถึงการพัฒนาไปสู่ การเป็ นหลักสู ตรที่เป็ นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยตาม Road Map การบริ หารวิชาการ (พ.ศ.2559 - 2563)
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิขา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/สาขาวิขา/หลักสู ตรอืน่
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
13.2 กลุ่มวิขา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ สาขาวิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
( ไม่มี )
13.3 การบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการในรู ปแบบอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร โดยการประสานงานกับอาจารย์หรื อ
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานและหลักสู ตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทําการจัดการสอนร่ วมกันในด้านเนื้อหารายวิชาการ จัด
ตารางเรี ยนและตารางสอบ เป็ นไปตามแผนการเรี ยนตลอดหลักสู ตรและมีความสอดคล้องกับ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

