
รายละเอยีดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยั สวนดุสิต 

คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

รหัส 25471651101726 

ช่ือหลกัสูตร ภาษาไทย : ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in Public Administration 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็ : ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ช่ือยอ่ : ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Bachelor of Arts (Public Administration) 

ช่ือยอ่ : B.A. (Public Administration) 

3. วชิาเอก (ถ้ามี) 

(ไม่มี) 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

131 หน่วยทิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

5.2 ประเภทของหลกัสูตร 

หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาทีใ่ช้ 

จดัการเรียนการสอน เป็นภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ภาษาไทยเป็นอยา่งดี 

5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาสาขาวิชา เดียว



 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

6.1 เป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

6.2 เร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2559 เป็นตน้ไป 

6.3 คณะกรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ พิจารณาหลกัสูตรในการ ประชุม 

คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคมพ.ศ. 2558 

6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการพจิารณาหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี KD/2559 เม่ือวนัท่ี 21 เดือน

กรกฎาคมพ.ศ. 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลยั อนุมติัเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559 

เม่ือวนัท่ี 29 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2559 และการอนุมติัการแกใ้ชห้ลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 13 

(19)/2560 เม่ือวนัท่ี ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ. 2561 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1 เจา้หนา้ท่ีปกครอง (ปลดัอาํเภอ ปลดัเทศบาล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อ่ืนๆ) 

8.2 ตาํรวจ ทหาร นกัพฒันาชุมชน นกัลงัคมสงเคราะห์นกัวิชาการแรงงาน เจา้หนา้ท่ีในองคก์รปกครอง 

ส่วน ทอ้งถ่ิน และอ่ืนๆ 

8.3 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานบุคคล นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน เจา้หนา้ท่ีบ่วิหารงานทัว่ใบในหน่วยงาน 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รอิสระ องคก์รพฒันาเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ช่ือ-นามสกลุ เลขประจําตัวบตัรประซาซน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผดิของ

หลกัสูตร 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นามสกลุ 
เลข ประจําตัว

 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปีทีสํ่าเร็จ
การศึกษา ตําแหน่งทางวชิาการ 

นายอานุภาพ รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) พ.ศ. 2557 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
รักษสุ์วรรณ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์  ดา้นรัฐประศาสน

์ 310140069XXXX พบ.ม. (ปริหารงานองคก์ร) 
สถาบนับณัฑิตพฒันาปริหารศาสตร์ 
น.บ. 
(นิติศาสตร์) 

 

พ.ศ. 2542 

พ.ศ. 2536 

 

นายศุภวฒัน ์ ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผน) พ.ศ. 2536 ผู ้1ช่วยศาสตราจารย ์
ปภิสรากาญจน ์
390980099XXXX 

มหาวิทยาลยัเกริก 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

พ.ศ. 2525 

ดา้นรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

นางสาวกลุธิดา ภูฆงั 
ปร.ด.(การจดัการ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. 2558 อาจารย ์

7 2100003XXXX รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสยาม 
ศศ.บ. (การตลาด) 
สถาบนัราชภฏัธนบุรี 

พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2542 

 

นางสิริมา สุวรรณศ'ริ 
310060004XXXX 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 

พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2539 

อาจารย ์

นายมนตรี พบ.ม. (ปริหารงานองคก์ร) พ.ศ. 2541 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
พานิชยานุวฒัน์ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์  ดา้นรัฐประศาสน

์ 310140226XXXX น.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2535  

 



11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนําพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

กระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการพฒันาต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยเีป็นอยา่งยิง่ ประเทศไทยกาํลงัพฒันาประเทศใหเ้จรณเติบโต กา้วหนา้ สู่

ความทนัสมยั เป็นศูนยก์ลางของความร่วมมือในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก โดยเฉพาะในดา้น เศรษฐกิจ การ

ท่ีประเทศจะพฒันา ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้น ทรัพยากรบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัและคุณภาพเพื่อ ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาของทุกภาคส่วน เพื่อรองรับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความเช่ือมโยง เป็นระบบเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคและระดบัโลก เพราะฉะนั้นในการพฒันาบุคคล

ของชาติ จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้มี ความรู้ท่ีเป็นสหวิทยาการและรู้จกับูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อนาํพาประเทศ

ใหอ้ยูร่อดไดใ้นสงัคมโลก 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิตเป็นสถาบนัการศึกษาของชุมชนซ่ึงไตรั้บการยอมรับในการพฒันาบุคคล ท่ี

มี คุณภาพผลิตบณัฑิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคมเป็นเวลานาน ดงันั้นหลกัสูตรศิลป

ศาสตร์ บณัฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ตระหนักใน บทบาทและพนัธกิจท่ีสําคญัน้ีเพื่อจะตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม

การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติท่ีทนัสมยั จึงพฒันาหลกัสูตร

ข้ึนเพื่อพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ความเขา้ใจทางรัฐประศาสนศาสตร์ และมีทกัษะในการคิด วิเคราะห์การมี

ส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง รวมถึงมีทกัษะทางดา้นการบริหารจดัการในการทาํงาน เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสงัคม 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาสังคมและวฒันธรรม 

การส่ือสารภายใตร้ะบบโลกาภิวตัน์ไดน้าํพาประเทศไทยเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของสังคมการเมือง 

โลก ในปัจจุบนัท่ีส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดโ้ดยเสรี ประกอบ
กบัการศึกษา และอตัราการรู้หนงัสือท่ีมากข้ึน ทาํใหป้ระชาชนมีความรู้และเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง การ

ปกครอง และการบริหารจดัการภาครัฐมากยิง่ข้ึนทั้งในทางตรงและทางออ้ม แนวคิดและกระบวนทศัน์ใหม่ๆ

ทางสังคมการเมืองและ การบริหารท่ีเขา้มาพร้อมกบักระแสโลกากิวตัน์กลายมาเป็นประเด็นใหม่ๆ ท่ีรัฐบาล
และประชาชนไทย จาํเป็นตอ้ง ปรับตวั เพราะกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเกิดข้ึน นอกจากการนาํสิงใหม่ๆ เขา้มาสู่

สังคมไทยแลว้ ความเหมาะสมในการรับกระแสดงักล่าว ภายใตป้ริบทของสังคมไทย จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการ

พิจารณาร่วมกบั การปรับตวัดงักล่าวดว้ย ทั้งในทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

เม่ือเป็นเช่นน้ีการพฒันาและการผลิตบณัฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์จึงควรท่ีจะมุ่งหมายในการ เตรียม ความ

พร้อมของบณัฑิตให้มีทศันคติและกระบวนทศัน์ท่ีสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ตลอดจนมีทกัษะใน

การทาํงานและการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน

ตนในขณะเดียวกนัแมว้่าบณัฑิตบางส่วนอาจจะไม่ไตก้า้วเขา้สู่ ตลาดแรงงานท่ีตรงสาขาอาชีพ แต่ความรู้ 

ความเขา้ใจ ในบทบาทและหนา้ท่ีของความเป็นพลเมือง อนัประกอบไปดว้ย การมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

การมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัและกระตือรือร้น ตลอดจนการมีจิตสาธารณะท่ีมอง ถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ท่ีตัง่ และการยึดมัน่แนวทางสันติวิธี ย่อมเป็นทศันคติและกระบวนทศัน์ท่ีสําคญัและจาํเป็นต่อการพฒันา

นกัศึกษาและผลิตบณัฑิต เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาประเทศทุกภาคส่วนในสภาวการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 



12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและ

สามารถ ปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการของสังคมการเมืองทั้งในและต่างประเทศ อนัจะทาํใหป้ระเทศสามารถ 

ปรับตวัหรอ ปรับแผนการพฒันาใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง โดยการผลิตบุคลากรทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีมี

ความพร้อมท่ีจะ ปฏิบติังานในทัง่ทางภาครัฐและภาคเอกชนมีความเขา้ใจในสถานการณ์ทาง สังคม สามารถ 

แกไ้ขปัญหาหรือลดขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสมรวมทั้งมีความสามารถในการ ปรับตวัเรียนรู้และ 

ความเขา้ใจสงัคมสถานการณ์ ทางสงัคม มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและรับผดิชอบต่อสงัคม 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

การพฒันาหลกัสูตรศิลปาสตร์บณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ไดส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจ ของ 

มหาวิทยาลยั คือ 

พนัธกจิ 

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบนัการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพข้ึนสูง มีวตักุประสงค์ให้การศึกษา 

ส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพข้ึนสูงสร้างบณัฑิต วิจยั บริการทางวิชาการแก่สังคมและทอ้งถ่ินริเร่ิม ปรับปรุง 

ถ่ายทอดและพฒันาองคค์วามรู้ในดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญและทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบนั 

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรน่ีทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

หมวดศึกษาทัว่ไปและกลุ่มวิชากฎหมาย 

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ขตสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

(ไมมี) 

13.3 การบริหารจัดการ 

การบริหารจดัการในรูปแบบผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร โดยการประสานงานกบัอาจารยห์รือผูแ้ทน 

จากหน่วยงานและหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทาํการจดัการสอนร่วมกนัในดา้นเน้ือหารายวิชา การจดัตาราง

เรียน และ ตารางสอบเป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลกัสูตรและเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสวนดุสิต

 



  

 


	คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
	(ไม่มี)


