
รายละเอยีดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  

คณะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

รหัส XXXXXXXXXXXXX 

ช่ือหลกัสูตร ภาษาไทย  : หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 

                             ภาษาองักฤษ       : Bachelor of Public Administration Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็ : รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต 

ช่ือยอ่ : รป.บ. 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ : Bachelor of Public Administration 

ช่ือยอ่ : B.P.A. 

3. วชิาเอก 

( ไม่มี ) 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

143 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลกัสูตร 

หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาทีใ่ช้ 

หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ภาษาไทยเป็นอยา่งดี 

5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว
5.6 



6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

6.1 เป็นหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

6.2 เร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป 

6.3 คณะกรรมการวิซาการประจาํคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์พิจารณาหลกัสูตรในการประชุม 

คร้ังท่ี ........... 2/2560  ...........  เม่ือวนัท่ี…..3.....กมุภาพนัธ์....พ.ศ.2560 .......................  

6.4 คณะอนุกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตรฯพิจารณาหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี  1(1)/2560  

เม่ือวนัท่ี…..10….. กมุภาพนัธ์....พ.ศ. 2560……….. 

6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ พจิารณาเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 3(9)/2560  .............  

เม่ือวนัท่ี…..21…..  กมุภาพนัธ์....พ.ศ.2560……….. 

6.6 สภามหาวิทยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 2(8)/2560.... 

เม่ือวนัท่ี…..28….. กมุภาพนัธ์....พ.ศ.2560............... 

และการอนุมติัการแกไ้ขหลกัสูตรในประชุมคร้ังท่ี.... 13(19)/2560.. 

เม่ือวนัท่ี…..24...... พฤศจิกายน…พ.ศ.2560 .............  

6.7 องคก์รวิชาชีพรับรองหลกัสูตร 

■ไม่มี- 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ 

ประศาสนศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2562 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1 เจา้หนา้ท่ีปกครอง (ปลดัอาํเภอ ปลดัเทศบาล ปลดัองคก์ารปริหารส่วนตาํบล อ่ืนๆ) 

8.2 ตาํรวจ ทหาร นกัพฒันาชุมชน นกัสงัคมสงเคราะห์นกัวิชาการแรงงาน เจา้หนา้ท่ีในองคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน และอ่ืนๆ 

8.3 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานบุคคล นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปในหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคก์รอิสระ องคก์รพฒันาเอกชน  



9. ช่ือ-นามสกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ช่ือ - นามสกุล เลขประจาํตัว

ประชาชน 
วุฒกิารศึกษา/สถาบัน 

ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 
ตาํแหน่งทางวิชาการ ผลงาน 

ทางวิชาการ 

1. นายเฃมภ้ทท์ เย็นเปียม D.P.A. (Public Administration) Manuel 
L.Queson University, ค.ศ. 2005 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์ ภาคผนวก จ 

310240124XXXX Philippines 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) พ.ศ. 2545 

  

 

มหาวิทยาลยัสยาม 
   

 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษธุรกิจ) พ.ศ. 2543 
  

 

สถาบนัราชอฏัสวนดสิุต 
   

2. นายสมศกัด์ิ พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก จ 
เจริญพล 
350990118XXXX 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ วท.บ.
(เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2540 ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

3. นายดนสุนณ์ กาญจนวงศ์ 
ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2548 อาจารย์ ภาคผนวก จ 

311040143XXXX ศศ.บ. (ภาษาไทย) พ.ศ. 2546 
  

 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
   

4. นายอานภุาพ รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคผนวก จ 
รักษ์สวุรรณ 
310140069XXXX 

สถาบนับณัฑิตพฒันาปริหารศาสตร์ พบ.ม. 
(บริหารงานองศ์กร) พ.ศ. 2542 

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
   

 

น.บ. (นิติศาสตร์) พ.ศ. 2536 
  

 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
   

5. นางสาวเอกอนงค์ ศรีสําอางศ์ 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

ภาคผนวก จ 

31022016XXXX ศศ.ม (ปริหารรัฐกิจ) พ.ศ. 2543 
  

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
   

 

ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ) พ.ศ. 2539 
  

 

สถาบนัราชอฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
   

 



 
 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนําพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

กระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการพฒันาต่างๆ ทัง่ทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยกาํลังพฒันาประเทศให้เจริญเติบโต 

ก้าวหน้าภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 รวมถึง       

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยหรือท่ีเรียกว่า Thailand 4.0 เพื่อรองรับต่อการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก 

ท่ีทาํใหป้ระเทศต่างๆ มีการเช่ือมต่อถึงกนัอยา่งไร้พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือทางการคา้ การลงทุน 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและศิลปะวฒันธรรม

ในขณะเดียวกัน ผลของการเช่ือมโยงดังกล่าวประเทศต่างๆ ก็จะมีการแข่งขนักันมากข้ึน การพฒันา

ศักยภาพการแข่งขนัโดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากรบุคคลของประเทศเพื่อให้มีความพร้อมต่อ การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว เป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ ดงัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีมี คุณสมบติัและ

คุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ในการพฒันาของทุกภาคส่วน เพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี

มีความเช่ือมโยงเป็นระบบเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคและระดบัโลก เพราะฉะนั้น ในการพฒันาทรัพยากร

บุคคลของชาติ จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ท่ี เป็นสหวิทยาการและรู้จกับูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อนาํพา

ประเทศใหอ้ยูร่อดไดใ้นสงัคมโลก 

นอกจากน้ีบทบาทและความสมัพนัธ์ขององคก์ารภาครัฐในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในกลไกหลกั ในการ 

ขบัเคล่ือนประเทศในประเดน็ท่ีไครั้บความสนใจมากข้ึน ซ่ึงบทบาทและความสมัพนัธ์ดงักล่าวมีความ 

ซบัซอ้นในหลกัหลายมิติ ทั้งมิติในเชิงอาํนาจตามกฎหมายและมิติในเชิงกระบวนการดาํเนินงานหรือมิติ 

การเป็นผูก้าํหนด ผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั และการกาํกบัติดตามตรวจสอบรวมไปถึงความเก่ียวขอ้ง 

เช่ือมโยงกบับริบทของการเปล่ียนแปลงของโลก 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิตเป็นสถาบนัการศึกษาของชุมชนซ่ึงไดรั้บการยอมรับในการพฒันาบุคคล 

ท่ีมีคุณภาพ ผลิตบณัฑิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสงัคมเป็นเวลานาน ดงันั้น หลกัสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ตระหนักในบทบาท

และ พนัธกิจท่ีสาํคญัน้ีเพื่อจะตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

และ เทคโนโลยีจึงได้พฒันาหลกัสูตรข้ึนเพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ และมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง รวมถึงมีทกัษะทางดา้น

การบริหารจดัการในการทาํงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสงัคม 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาสังคมและวฒันธรรม 

การส่ือสารภายใต้ระบบโลกาภิวตัน์ได้นําพาประเทศไทยเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของสังคม

การเมืองโลก ในปัจจุบนัท่ีส่งผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดโ้ดยเสรี

ประกอบกบั การศึกษาและอตัราการรู้หนังสือท่ีมากข้ึน ทาํให้ประชาชนมีความรู้และเขา้มามีส่วนร่วม

ทางการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการภาครัฐมากยิง่ข้ึน ทัง่ในทางตรงและทางออ้ม แนวคิดและ



กระบวน ทศัน์ใหม่ๆ ทางสังคมการเมืองและการบริหารท่ีเขา้มาพร้อมกบักระแสโลกาภิวตัน์กลายมาเป็น

ประเด็นใหม่ๆ ท่ีรัฐบาลและประชาชนไทยจาํเป็นตอ้งปรับตวั เพราะกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเกิดข้ึนนอกจาก

การนําส่ิง ใหม่ๆเขา้มาสู่สังคมไทยแล้ว ความเหมาะสมในการรับกระแสดังกล่าวภายใต้บริบทของ

สงัคมไทย จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาร่วมกบั การปรับตวัดงักล่าวดว้ย ทัง่ในทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

การเมืองนอกจากน้ีการมีมาตรฐานคุณวุฒิระดิบปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ยงัเป็นอีกปัจจยั

หน่ึงท่ีถูกกาํหนดข้ึน เพื่อสร้างมาตรฐานการจดัการ เรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

โดยการพฒันาและการผลิตบณัฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์จึงควรท่ีจะมุ่งหมายในการเตรียม 

ความพร้อมของบัณฑิตให้มีทัศนคติและกระบวนทัศน์ท่ีสอดรับกับระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ 

ประศาสนศาสตร์ และการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ตลอดจนมีทกัษะในการทาํงานและการแกไ้ขปัญหาท่ี 

อาจจะเกิดข้ึนไดโ้ดยคาํนึงถึง ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ในขณะเดียวกนัแมว้่า 

บณัฑิตบางส่วนอาจจะไม่ไดก้า้วเชา้สู่ ตลาดแรงงานท่ีตรงสาขาอาชีพ แต่ความรู้ความเขา้ใจ ในบทบาท 

และหนา้ท่ีของความเป็นพลเมือง อนัประกอบไปดว้ย การมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี การมีส่วนร่วมอยา่ง 

แขง็ขนัและกระตือรือร้น ตลอดจนการมีจิตสาธารณะท่ีมองถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง และการยดึ 

มัน่แนวทางสันติวิธี ย่อมเป็นทศันคติและกระบวนทศัน์ท่ีสําคญั และจาํเป็นต่อการพฒันานักศึกษาและ 

ผลิตบณัฑิต เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาประเทศทุกภาคส่วนในสภาวการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
มหาวทิยาลยั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาและ 

ปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และการจดัการเรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้ง กบั

บริบทของ สภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัสวน ดุสิตได้

กาํหนดกรอบแนวทางการปรับยทุธศาสตร์หรือสวนดุสิต 5.0 โดยมุ่งเนน้การรวบรวมและการสร้าง ความ

โดดเด่นของ หลกัสูตรประกอบกบัการกาํหนด Road map การบริหารวิชาการ (พ.ศ.2559 - 2563) ดว้ยการ

สร้างความเขม้แขง็ให้กบัหลกัสูตรท่ีไม่ใช่จิตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัและการพฒันาหลกัสูตรท่ี เป็นจิต

ลกัษณ์ไปสู่ความเป็นเลิศจากกรอบแนวทางยทุธศาสตร์และ Road map การบริหารวิชาการ ดงักล่าวส่งผล

ให้ มหาวิทยาลยัสวนดุสิตมี นโยบายและการเตรียมความพร้อมในการจดัตั้งโรงเรียนกฎหมายและการ

เมืองข้ึน 

โดยการรวมศักยภาพของบุคลากรและการบูรณาการองค์ความรู้ของสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐ

ประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกนักย็งัคงไวซ่ึ้งความเฉพาะดา้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พ.ศ. 2558 ดงันั้นการ 

พฒันาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิตจึงพฒันาข้ึนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัตั้ งโรงเรียน 

กฎหมายและการเมืองดงักล่าว 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

การพฒันาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต ไดพ้ิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ 

มหาวิทยาลยั กล่าวคือ มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง มีวตัถุประสงคใ์ห้ 

การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบณัฑิต วิจยั บริการทางวิชาการแก่สังคมและทอ้งถ่ิน 



ริเร่ิม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านท่ีมีความเช่ียวชาญและทาํนุบาํรุงศิลปะและ 

วฒันธรรม โดยมีเป้าหมายของการดาํเนินงานเพื่อให้บรรลุต่อแนวทางยุทธศาสตร์สวนดุสิต 5.0 ในการ 

รวบรวมและสร้าง ความโดดเด่นของหลกัสูตรรวมถึงการพฒันาไปสู่การเป็นหลกัสูตรท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของ 

มหาวิทยาลยัตาม Road Map การบริหารวิชาการ (พ.ศ.2559 - 2563) 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอืน่ของมหาวทิยาลยั 

13.1 กลุ่มวขิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/สาขาวขิา/หลกัสูตรอืน่ 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

13.2 กลุ่มวขิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้สาขาวชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

( ไม่มี ) 

13.3 การบริหารจัดการ 

การบริหารจดัการในรูปแบบอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร โดยการประสานงานกบัอาจารยห์รือ 

ผูแ้ทนจากหน่วยงานและหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทาํการจดัการสอนร่วมกนัในดา้นเน้ือหารายวิชาการ จดั 

ตารางเรียนและตารางสอบ เป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลกัสูตรและมีความสอดคลอ้งกบั ขอ้บงัคบั

มหาวิทยาลยัสวนดุสิตวา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
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