หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
: Bachelor of Public Administration Program in
Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
(Public Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

1

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2555 รหัสหลักสูตร
25491471103337
6.2 คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2558
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่
14 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบ
ในการนาเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 19 มีนาคม
พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้ อนุมัติ
หลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
รับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานรัฐรูปแบบ
พิเศษ องค์กรบริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผน การบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารงานคลั ง การปกครอง การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม ในภาครั ฐ เช่ น
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั ก วิ ช าการการคลั ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน
ปลัดอาเภอ นักวิชาการขนส่ง นักวิชาการผังเมือง ตารวจ ทหาร เป็นต้น ในภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล พนักงานธนาคาร เป็นต้น
9. ชื่อ -นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง วิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และปีที่สาเร็จ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
ลาดับ
เลขที่บัตรประจาตัว
วิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ประชาชน
1. อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี อาจารย์ รป.ม. (การปกครองส่วนท้องถิ่น)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2545
2540

ชื่อ – นามสกุล
ลาดับ
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน
2. อาจารย์สมยศ สืบจากดี

3.

4.

5.

อาจารย์ ดร.นิภาพรรณ
เจนสันติกุล

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์
สืบญาติ

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์
สุวรรณศรี

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (การสอนมัธยมศึกษา) เกียรตินิยม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ
การบริหารโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยม อันดับ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รป.ม. (การบริหารการเงินการคลัง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
เกียรตินิยม อันดับ 2
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ
การบริหารโครงการ)
เกียรตินิยม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยม อันดับ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
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ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2548
2546
2545
2558
2550
2548

2558
2550
2555
2548
2558
2549
2547

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ส่งผลให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความ
จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีจุดมุ่งเน้นสาคัญคือ มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่จะเป็นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาประเทศให้มั่นคงและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจให้พร้อมรับการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้ และร่วมพัฒนาฐาน
รากของสังคมไทยให้เข้มแข็งในทุกมิติการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต และแนวโน้มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางการพัฒนา โดยมุ่งเน้นความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืนให้กับประชาชน และน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง การกระจายการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและมีระบบ
นิเวศที่ดี อีกทั้ง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสานัก
ยุ ทธศาสตร์ อุด มศึกษาต่างประเทศ ได้จัด ทายุทธศาสตร์ อุดมศึกษาไทยในการเตรีย มความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมียุทธศาสตร์สาคัญคือการเพิ่มขีดความสามารถของ
บัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นส่งผลให้สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้
การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
ต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยประสบปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คม เนื่ อ งจากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม มุ่งหารายได้ เพื่อสนองความต้องการ
ของตน เกิดการแก่งแย่ง แข่งขัน เอารัดเอาเปรียบสะท้อนให้เกิดความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมที่ดีงามใน
สังคมไทย จนก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในสั งคม ดังนั้น การผลิตบัณฑิตสาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์
นอกจากให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานแล้ว จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม และ
วั ฒ นธรรมที่ ดี ง าม ในการจั ด การเรี ย นการสอนจึ ง สอดแทรกประเด็ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัด การศึกษา อีกทั้ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้กาหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดทาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้เพื่อให้
ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างน้อย 5
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้หลักสูตร
เกิดมาตรฐาน ส่งผลให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและเกิดการยอมรับในสังคม
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศข้างต้น การพัฒนา
หลักสูตรจึงให้ความสาคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานภาครัฐควบคู่
กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดยมี ก ารเรี ย นรู้ แ บบสหวิ ท ยาการ เพื่ อ น าองค์ ค วามรู้
ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในมิ ติ ต่ า ง ๆ ได้ แ บบองค์ ร วม
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งนาความรู้ในการบริหารงานไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในภาคเอกชน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พัน ธกิจที่สาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถสู ง ในการบริ ห ารงาน จะสามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นพันธกิจสาคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในการรองรับการกระจายอานาจและการถ่ายโอน
ภารกิจต่าง ๆ จากส่วนกลาง
13. ความสัมพันธ์ (หากมี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิ ช าหมวดการศึ ก ษาทั่ ว ไป ซึ่ ง เป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน มี ค ณาจารย์ จ ากสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชานิติศาสตร์มาสอน
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริ ห ารงานด าเนิ น การในลั ก ษณะสาขาวิ ช า มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ประกอบด้ว ย ประธานสาขาวิช า กรรมการบริห ารหลั กสู ตร กรรมการและเลขานุการ มีห น้าที่ใน
การวางแผนดาเนินงาน การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผล การประกันคุณภาพ
การศึกษาและดาเนิ น การอื่น ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25 55
และข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2557 อีกทั้งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
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