
 

 

 

 
รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธาน ี



91 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

รายละเอียดการแก้ไขหลกัสตูร (สมอ.08) 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 
รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย  :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Public Administration Program in Public Administration 

 
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ช่ือย่อ  :   Doctor of Public Administration (Public Administration) 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :   รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ช่ือย่อ  :   D.P.A. (Public Administration) 
 

2. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ฉบับเดิมได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2555 
 เริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้กับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่         

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม            
ครั้งที่  1/2558 เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติ          

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตรเดิม  ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง          
 
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
 ขอปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง เป็น พล.ท.ดร.ประสารโชค ธุวะนุติ 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
5.1 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาที่จบ 
/ปีการศึกษาที่จบ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบันการศึกษาที่จบ 

/ปีการศึกษาที่จบ 
1. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
 

Ph.D. (HONORARY) (Education 
Administration)  
Ph.D. (Leadership and Human 
Behavior with Specialization 
in Urban Development) 
Ph.D. (Sociology) 
  
M.A. (Political Development) 
 
B.A. (Political Science)  
Honor student 

Western University, Thailand, 
2554. 
Alliant International   University, 
San Diego, California USA., 2517. 
 
Alliant International  University, San 
Diego, California USA., 2517. 
LOYOLA University, California. 
USA., 2514. 
University of Manila, Manila, 
Philippines, 2511. 

1. พล.ท.ดร.ประสารโชค  
ธุวะนุติ 
 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2546. 
มหาวิทยาลัยชิปส์เพนสเบอร์ก 
รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ, 
2534. 
โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า, 2516. 

เน่ืองจาก 
ศ.ดร.บุญทัน
ดอกไธสง
สิ้นสุดสัญญา
จ้าง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาที่จบ 
/ปีการศึกษาที่จบ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาทีจ่บ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบันการศึกษาที่จบ 

/ปีการศึกษาที่จบ 
2. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 
 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
 
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2530. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526. 
 

2. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 
 

รป.ด. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
 
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2530. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526. 
 

 

3. อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ     
นเรศเสนีย์ 
 

Ph.D. (Management 
administration)  
 
ศศ.ม.(การทหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 

National Institute               
of Development 
Administration, 2547. 
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, 
2538 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 
2511 

3. อ.พลเอก ดร.เกษมชาติ     
นเรศเสนีย์ 
 

Ph.D. (Management 
administration)  
 
ศศ.ม.(การทหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 

National Institute                       
of Development 
Administration, 2547. 
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, 2538 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2511 

 

4. รศ.ดร.สุรินทร์  
นิยมางกูร 
 

Ph.D. (Development 
Administration) 
 
M.S. (Statistics) 
 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 

National Institute             
of Development 
Administration, 2548. 
Iowa State University, USA., 
2517. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2516. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510. 

4. รศ.ดร.สุรินทร์  
นิยมางกูร 
 

Ph.D. (Development 
Administration) 
 
M.S. (Statistics) 
 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 

National Institute  
Of Development  
Administration, 2548. 
Iowa State University, USA., 
2517. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2516. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510. 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบันการศึกษาที่จบ 

/ปีการศึกษาที่จบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาทีจ่บ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาที่จบ 
/ปีการศึกษาที่จบ 

5. อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล 
 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร,์ 2544. 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2535. 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 2535. 

5. อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล 
 

รป.ด. (รฐัประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 
รป.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร,์ 2544. 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2535. 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 2535. 
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หมายเหต ุ     1)  แบบฟอร์ม 1 ฉบับ ให้ใช้กับการปรับปรุงแก้ไข 1 หลักสูตรเท่านั้น 
2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็นราย

หลักสูตร ฉะนั้น การปรับปรุงแก้ไขในเรื่องหนึ่ง หากมีผลกระทบต่อหลักสูตรใดบ้าง มหาวิทยาลัย/
สถาบันจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบเป็นรายหลักสูตรเช่นกัน 
ยกเว้น การเปิดรายวิชาเลือกเสร ี  ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขมีจ านวนมากรายการ หรือการปรับปรุง
แก้ไขนั้น มีผลกระทบต่อการเสนอข้อมูลในเอกสารหลายแห่ง ควรจัดท าเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทั้ง
ฉบับ 

3) ทั้งนี้ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ 
                                                                                         

รับรองความถูกต้องของข้อมลู                          

                                                                  (ลงช่ือ)  
                                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ) 

                                                                ต าแหน่ง อธิการบด ี
                                                                  วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 

 
 
  

 


