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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
-------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน 
สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
    ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
    ภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Public Administration 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ช่ือเต็ม (ไทย) : อนุปริญญา (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ช่ือย่อ (ไทย) : อ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Associate Degree (Public Administration) 
    ช่ือย่อ (อังกฤษ) : A.(Public Administration) 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
    - ไม่มี – 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ 
 เป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ      
 TQF 
   5.2 ภาษาท่ีใช้   
 ภาษาไทย 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

- ไม่มี – 
   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557 
 6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
 6.3 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2562 
 6.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 
2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมท่ีจะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี                
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปี พ.ศ. 2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1 งานราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าท่ีปกครอง เจ้าพนักงาน

 ทะเบียน 
 8.2 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าพนักงานปกครองท้องท่ี  
     8.3 บุคลากรในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ  
 8.4 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน หรือประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชนตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
เลขบัตร
ประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

[ศ. รศ. ผศ.] 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1 นางสาวผุสดี สายวงศ์ 355010044xxxx อาจารย์ - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
- บธ.บ. (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์) 
- ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2550 
2542 
2554 

2 นายอัครธร ธิเขียว 155040004xxxx อาจารย์ - รม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  
- บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2560 
2554 

3 นางทิพธิญา ภาวะพรหม 334150165xxxx อาจารย์ - รม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  
- คบ. (เกษตรกรรม) 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิทยาลัยครูสุรินทร์ 

2560 
2536 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยชุมชนน่านและสถานท่ีจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนน่าน 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
อันเนื่องจากประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่าง  ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของ เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคม ผู้ สูงอายุการเกิ ดภั ยธรรมชาติ ท่ี รุนแรง ประกอบกับสภาวกา รณ์ ด้าน ต่าง ๆ  ท้ั ง  เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการ
ผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ำทางสังคม เป็นต้น  ทําให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิด และหลักการพัฒนา การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการ
ปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมท้ังการเข้าสู่ประเทศไทย 
4.0 ในการขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลง จากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันส่งผลให้สาขาวิชารัฐ-
ประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความจําเป็นต้องผลิตผู้สำเร็จการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม การสนับสนุน 
และส่งเสริมองค์ความรู้ในหลักทฤษฎีอย่างเป็นระบบ และยึดผลประโยชน์ของส่วนรวม  เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมอย่างมี
ความสุข สามารถนำองค์ความรู้ ไปประยุก ต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน เพื่ อ ให้ เกิดรายได้  ส่งเสริมการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีถูกต้อง และลดการใช้สารเคมีท่ีมีพิษต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และชุมชนใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล ดําเนินชีวิต และการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น การพัฒนาท่ียั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ
และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ตามพันธกิจการจัดการศึกษาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการแพร่ขยายของอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย การบริหาร  จัดการ
ภ าค รั ฐแ น ว ให ม่ ท่ี เน้ น ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ควบ คู่ ป ระ สิ ท ธิ ผ ล  ต ลอ ด จน แ น ว คิ ดก ารบ ริ ห ารภ าย ใต้ ห ลั ก  
ธรรมาภิบาล รวมถึงการกระจายอํานาจและการต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน มากขึ้น ด้วย
สาเหตุดังกล่าวข้างต้นประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ผู้บริหารงานภาครัฐท่ีทําหน้าท่ี  ปกครองต้องออก
กฎระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้ข้าราชการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน ในการพัฒนาระบบราชการไทยมี 4 ประการ ดังนี้ (1) ยกระดับการให้บริการและการทํางาน 
เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนท่ีมี ความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว (2) ปรับรูปแบบการทํางาน ให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
กับฝ่ายต่าง ๆ รวมท้ัง เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (3) มุ่งสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความ
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พร้อม และความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปล่ียนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และ (4) 
สร้างระบบการกํากับดูแล ตนเองท่ีดีเกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังทําให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชนและต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จะ
ทําใหผู้้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารระบบราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
    12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพิ่มรายวิชา
ใหม่ ๆ  เพื่ อ ตอบสนองต่อ ทิศท างการพั ฒ น าของป ระ เทศสามารถผ ลิต ผู้สำเร็ จการ ศึกษ า ท่ีมี คุณ ภาพ 
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบั ติงานวิชาชีพ 
มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพเป็นอย่างดีมี  ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อสามารถ  บริหารงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีความจําเป็นในการแก้ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนท่ีมีความรู้สำหรับอนาคต มีสมรรถนะ
การเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน มีความสามารถสร้างสรรค์ การเปล่ียนด้าน
บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่า สร้างสัมมาชีพ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลง
ชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่า
การเป็นนักบริหาร นักพัฒนาท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม การทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น การพัฒนาท่ียั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 
 12.3 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนน่านมีพันธกิจในการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีมีคุณธรรม มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อ
พัฒนาอาชีพด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน 
การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นถิ่นน่านอย่างยั่งยืนและการยกระดับการบริหารจัดการวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
และมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยชุมชนท่ีก้าวทันการเปล่ียนแปลง  
 การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และมุ่งสร้างคนให้ทำงานในชุมชนในส่วนการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วน
อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
    13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 หลักสูตรอนุปริญญา มีความสัมพันธ์กับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีใช้ร่วมกับสาขาวิชาอื่นในวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 นักศึกษาสามารถเรียนวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปร่วมกับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในวิทยาลัยชุมชนน่านได้รายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพเลือก ท่ีเปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 สร้างความเข้าใจกับผู้สอนในการบูรณาการความรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้สัมพันธ์กับหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่ง
ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน้าสาขาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ประสานงานกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและการสอบเพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีมีความรู้ ความชำนาญในการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงทางสังคม ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนเพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญของประเทศอย่าง
ยั่งยืน 
 1.2 ความสำคัญ 

กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความ
จำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารจัดการในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เป็นแบบอย่างท่ีดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างวิสัยทัศน์และ
ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และ
เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่อไป 
    1.3 วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 

 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  
 (2 มีทักษะการแสวงหาความรู้ การจัดการ การมีส่วนร่วม และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (3) มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 (4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ  
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 

1. พัฒนาหลักสูตรตามข้อกำหนดใน มคอ.1  
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลงและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
จาก มคอ.7 และการใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
3. ระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิของ
สาขาวิชาในท้องถิ่นร่วมออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

1. เอกสารการพัฒนาหลักสูตร
รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2. มคอ.5, มคอ.7 และรายงานการ
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
3. รายงานการพัฒนาหลักสูตร คำส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
รายงานสรุปผลการพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีการจัดการศึกษา 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – เดือน พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือน ธันวาคม - เดือน พฤษภาคม 
การสำเร็จการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษา และระยะเวลาการศึกษา ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
- ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
- คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนน่าน 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษามีความแตกต่างด้านอายุ ประสบการณ์ อาชีพ ทำให้มีความรู้ระดับพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน สำหรับการเรียนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 
2. จัดท่ีปรึกษาให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 

 
   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีท่ี 2 0 60 60 60 60 

ช้ันปีท่ี 3 0 0 60 60 60 

รวม 60 120 180 180 180 

คาดว่าจะจบการศึกษา 0 0 60 60 60 
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   2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา 

รวม 
1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 

ค่าตอบแทน 97,200 97,200 194,400 194,400 291,600 874,800 
ค่าวัสดุ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000 
ค่าบำรุงหน่วยบริการ
การศึกษา 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 

รวมทั้งสิ้น 113,700 113,700 210,900 210,900 308,100 957,300 

 

หมวดรายรับ 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 รวม 
ค่าลงทะเบียนเรียน 153,300 153,300 306,600 306,600 459,900 459900 1,839,600 
  
ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักศึกษา: คน  

ประมาณการ รายจ่ายนักศึกษา : คน : ปี รายจ่ายนักศึกษา : คน : ตลอดหลักสูตร 
ประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษา 5,110  บาท 15,330 

   2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบช้ันเรียนและ/หรือจัดการเรียนผ่านส่ือดิจิทัล 
   2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนของวิทยาลัยชุมชน (ถ้ามี) 
 ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
   3.1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีกำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

2.1 วิชาพื้นฐาน จำนวน 18 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน จำนวน 39 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชาและรหัสรายวิชา 
  3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กำหนด ดังนี้ 

ศท XX XX 
                                                                 ลำดับท่ีของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุ่มวิชา 
         01 กลุ่มวิชาภาษา 
         02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         03 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

         อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

   หมวดวิชาเฉพาะ 
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ์กำหนดรหัสวิชา ดังนี้ 

       รป XX XX 
                                                                 ลำดับท่ีของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                                 ลำดับท่ีของสาขาวิชา 
         อักษรย่อหมวดวิชาเฉพาะ 
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 3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา      ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา   3(2-2-5) 
GE 0101  Thai for Intellectual Development 
ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1   3 (2-2-5) 
GE 0102  English for Communication 1 
ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2   3 (2-2-5)  
GE 0103  English for Communication 2 
ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 
GE 0104  Development of Speaking and Writing Skills 
ศท 0105  ปัญญาจากวรรณกรรม    3 (2-2-5) 
GE 0105  Wisdom through Literature 
ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ   3(2-2-5)   
GE 0106  EnglishthroughRecreation 
ศท 0107  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน      3(2-2-5) 
GE 0107  Neighbouring Countries Language     

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศท 0201  จังหวัดศึกษา     3(2-2-5) 
GE 0201  Province Studies 
ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต   3(2-2-5)  
GE 0202  Arts and Skills for Self Development 
ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3(2-2-5) 
GE 0203  Civic Education 
ศท 0204  พลังของแผ่นดิน     3(2-2-5) 
GE 0204  Vitality of the Land 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล     3(2-2-5) 
GE 0301  Digital Literacy 
ศท  0302   การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3(2-2-5) 
GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 
ศท 0303  วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
GE 0303  Science and Environment for Life 
ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป   3 (2-2-5)  
GE 0304  Computer Program 
ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   3 (2-2-5) 
GE 0305  Mathematics in Daily Life 

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชาบังคับ     จำนวน 24 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา     จำนวน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา   3(2-2-5) 

 GE 0101  Thai for Intellectual Development 
 ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1   3 (2-2-5) 
 GE 0102  English for Communication 1 

ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 
 GE 0104  Development of Speaking and Writing Skills 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศท 0201  จังหวัดศึกษา     3(2-2-5) 
GE 0201  Province Studies 
ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต   3(2-2-5) 
GE 0202  Arts and Skills for Self Development 
 ศท 0204  พลังของแผ่นดิน     3(2-2-5) 
GE 0204  Vitality of the Land 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล     3 (2-2-5) 
GE 0301  Digital Literacy  
ศท 0303  วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต   3 )2-2-5(  
GE 0303  Science and Environment for Life 

วิชาเลือก        6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 (1) วิชาพื้นฐาน จำนวน  18 หน่วยกิต    
     รหัสรายวิชา            ชื่อรายวิชา       จำนวนหน่วยกิต น(ท-ป-ศ) 

รป 1101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
PA 1101 Public Administration Theory   
รป 1102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
PA 1102 Introduction to Political Science  
รป 1103 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
PA 1103 Introduction to Law  
รป 1104 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
PA 1104 Principle of Economics  
รป 1105 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
PA 1105 Thai Politics and Government  
รป 1106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
PA 1106 Management Information System  
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(2) กลุ่มวิชาชีพ/วิชาเฉพาะด้าน         จำนวน  39 หน่วยกิต 
      (2.1) วิชาบังคับ           30 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
รป 1107 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
PA 1107 Thai Public Administration   
รป 1108 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
PA 1108 Organization Theory and Management  
รป 1109 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  3(3-0-6) 
PA 1109 Public Policy and Planning  
รป 1110 การคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6) 
PA 1110 Public Finance and Budgeting  
รป 1111 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
PA 1111 Human Resources Management   
รป 1112 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
PA 1112 Administrative Law  
รป 1113 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
PA 1113 Development Administration  
รป 1114 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) 
PA 1114 New Public Management  
รป 1115 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
PA 1115 Ethics and Good Governance  
รป 1116 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
PA 1116 Introduction to Public Administration Research  

  

       (2.2) วิชาเลือก             6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา    น(ท-ป-ศ)   

รป 1117 การบริหารจัดการโครงการ 3(2-2-5) 
PA 1117 Project Management   
รป 1118 ภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 
PA 1118 Leadership   
รป 1119 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
PA 1119 English for Public Administration  
รป 1120 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
PA 1120 Strategic Management  
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รป 1121 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
PA 1121 Natural Resources and Environment Management 
รป 1122 การจัดการองค์การ 3(3-0-6) 
PA 1122 Organization and Management  
รป 1123 การจัดการชุมชน 3(2-2-5) 
PA 1123 Community Management   
รป 1124 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
PA 1124 Seminar on Public Administration   
รป 1125 หัวข้อคัดสรรด้านรัฐประศาสนศาสตร์  3(x-x-x) 
PA 1125 Selected Topic in Public Administration  
รป 1126 หัวข้อคัดสรรด้านรัฐประศาสนศาสตร์  3(x-x-x) 
PA 1126  Selected Topic in Public Administration  

 (2.3) วิชาการฝึกงาน       3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา    3(300ชม.) 

รป 1127 การฝึกประสบการณ์ 3(300) 
PA 1127 Field Experience   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกันหรือ

ต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาท่ี
เรียนมาแล้ว  ส่วนรายวิชาท่ีหลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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 3.14 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร  

หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

รวม 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

[ภ
าค

ฤดู
ร้อ

น]
 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

[ภ
าค

ฤดู
ร้อ

น]
 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

[ภ
าค

ฤดู
ร้อ

น]
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 นก . 6 6 - 6 6 - 6 - - 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 57 นก.           

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 นก. 9 3 - - 3 - 3 - - 18 
2.2 วิชาชีพ 39 นก.           

1) วิชาบังคับ 30 นก . - 6 - 9 6 - 6 - - 30 
2) วิชาเลือก 6 นก. - - - - - - 

 
6 - 6 

3) วิชาฝึกประสบการณ์ 3 นก. - - - - - - - 3 - 3 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก. - - - - - - - 3 - 3 

รวม 15 15 - 15 15 - 15 12 - 90 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน รป 1101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน รป 1102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

รัฐศาสตร์ 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    รป 1107 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

รวม 15(13-4-28) 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน รป 1103 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน รป 1104 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    รป 1108 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม

เพื่อชีวิต 
3(2-2-5) 

รวม 15(13-4-28) 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน รป 1105 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    รป 1109 นโยบายสาธารณะและการ

วางแผน 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    รป 1110 การคลังสาธารณะและ
งบประมาณ 

3(3-0-6) 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน 

3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก ศท xxxx XXXXXXXX 3(x-x-x) 
รวม 15(x-x-x) 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน รป 1106 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ รป 1111 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ รป 1112 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก ศท xxxx XXXXXXXX 3(x-x-x) 
รวม 15(x-x-x) 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ รป 1113 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ รป 1114 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก รป xxxx XXXXXXXX 3(x-x-x) 

ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0203 พลเมืองและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0204 พลังของแผ่นดิน  3(2-2-5) 

รวม 15(x-x-x) 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ รป 1115 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ รป 1116 การวิจัยทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก รป XXXX XXXXXXXX 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก รป XXXX XXXXXXXX 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ ฝึกประสบการณ์ รป 1127 การฝึกประสบการณ์ 3(300) 
วิชาเลือกเสรี วิชาเลือก รป XXXX XXXXXXXX 3(x-x-x) 

รวม 15 (x-x-x) 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
หมวดศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 

ศท 0101     ภาษาไทยเพือ่การพัฒนาปัญญา   3 (2-2-5) 
GE 0101     Thai for Intellectual Development 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การส่ือสาร การจับใจความสำคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาณวิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การฟังเชิง
ลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา   การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ 

ศท 0102    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1   3 (2-2-5) 
GE 0102    English for Communication 1 
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างพื้นฐาน และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อส่ือสารในชีวิตประจำวัน 

ศท 0103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3 (2-2-5) 
GE 0103    English for Communication 2 
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นคำศัพท์ สำนวนโครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อส่ือสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการทำงาน 
 หมายเหตุ: ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 มาก่อน 

ศท 0104    การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 
GE 0104     Development of Speaking and Writing Skills 
  ความสำคัญของทักษะการส่ือสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การ
นำเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
การทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

ศท 0105    ปัญญาจากวรรณกรรม     3 (2-2-5) 
GE 0105    Wisdom through Literature 
 วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ประเมินค่า โลกทัศน์ ค่านิยม 
ความเช่ือ เพื่อเช่ือมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

ศท 0106    ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ    3 (2-2-5) 
GE 0107    English through Recreation 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นส่ือช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การนำคำศัพท์ 
สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถส่ือความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
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ศท0107    ภาษาประเทศเพือ่นบ้าน     3 (2-2-5) 
GE 0107    Neighboring Countries Languages 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คำศัพท์และสำนวนท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจำวัน ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีใกล้กับท่ีต้ังของวิทยาลัยชุมชน ภาษาเขมร 
(Khmer) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) หรือภาษาพม่า (Burmese) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศท 0201    จังหวัดศึกษา     3 (2-2-5)  
GE 0201    Province Studies   
  บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนการศึกษาชุมชน 
เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

ศท 0202    ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต   3 (2-2-5) 
GE 0202    Arts and Skills for Self Development 
  การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิตปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมท่ีใช้ในการดำเนินชีวิต ภาวะผู้นำ 
การรู้จักใช้เงินการพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคลในชุมชนท่ีเป็นแบบอย่าง
การดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

ศท 0203    พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5)  
GE 0203    Civic Education 
  ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่า
และเอกลักษณ์ท่ีดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์
ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การจัดทำ
โครงการในบทบาทหน้าท่ีของพลเมือง 

ศท 0204    พลังของแผ่นดิน     3 (2-2-5) 
GE 0204    Vitality of the Land 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) หลักการ
ทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ  6 หน่วยกิต 
ศท 0301    การเข้าใจดิจิทัล     3 (2-2-5) 
GE 0301    Digital Literacy 
  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การส่ือสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน์ สังคม
ออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากส่ือดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันส่ือ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ 
ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ศท 0302    การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3 (2-2-5) 
GE 0302    Creative Thinking and Problem Solving 
 การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา 
กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  

ศท 0303    วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  3 (2-2-5) 
GE 0303    Science and Environment for Life 
 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มนุษย์และส่ิงแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อม 
วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ศท 0304     โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป   3 (2-2-5) 
GE 0304     Computer Program 
 โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิ วเตอร์  ฝึกโปรแกรมประมวล  

ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการ
ฐานข้อมูลเบ้ืองต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 

ศท 0305    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   3 (2-2-5) 
GE 0305    Mathematics in Daily Life 

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การหา
พื้นท่ีผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคำนวณภาษี กำไร ค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
สำรวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเบ้ืองต้น ความน่าจะเป็น และการ
ตัดสินใจเชิงสถิติเบ้ืองต้น 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาพื้นฐาน 
รป 1101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
PA 1101 Public Administration Theory  
 ความหมาย พัฒนาการ ขอบข่าย แนวคิดทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น  องค์การและกระบวนการบริหารงานภาครัฐ นโยบายสาธารณะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์   
การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
 
รป 1102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
PA 1102 Introduction to Political Science  

ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอำนาจกับกฎหมาย การแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย กระบวนการทางการเมือง 
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป  

 
รป 1103 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
PA 1103 Introduction to Law  
 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะและประเภทของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ลำดับศักด์ิของกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรมเบ้ืองต้นทางแพ่ง ทางอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
รป 1104 

หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

PA 1104 Principle of Economics  
 กลไกของระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรม ผู้บริ โภค การวิ เคราะห์อุปสงค์  อุปทานและความยืดหยุ่ น  
ทฤษฎีการผลิต การวิเคราะห์ ต้นทุน ตลาดผลผลิต รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ  
รายได้ประชาติดุลยภาพ การเงิน การธนาคาร การค้าระหว่างประเทศ และการคลัง  
 
รป 1105 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
PA 1105 Thai Politics and Government  
 ความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์รัฐกับสังคม ประชาชนกับบทบาท
ทางการเมือง การพัฒนาทางการเมืองของไทย การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ไทย  
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รป 1106 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(3-0-6) 
PA 1106 Management Information System  
 แนวคิดการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
การสืบค้น การรวบรวม การจัดเก็บ การนำข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดการภายในองค์กร และการนำระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการตัดสินใจ  
รป 1107 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
PA 1107 Thai Public Administration   
 ประวัติความเป็นมาของการบริหารราชการไทย การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ระบบ
และโครงสร้างของกระทรวง ทบวง กรม ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร
ราชการ แนวทางการปรับปรุง และแนวโน้มในอนาคต 
 
รป 1108 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
PA 1108 Theory Organization and Management  
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย วิวัฒนาการทางการบริหาร และการศึกษามิติการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ การ
ออกแบบองค์การและพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนการบริหารร่วมสมัย 
 
รป 1109 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 
PA 1109 Public Policy and Planning   
 แนวคิด หลักการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ปัจจัยท่ี เกี่ยวข้องในการนำนโยบา ยไปปฏิบั ติ   
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กระบวนการการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล ปัญหาและอุปสรรค
ของนโยบายสาธารณะและการวางแผน 
 
รป 1110 การคลังสาธารณะและงบประมาณ 3(3-0-6) 
PA 1110 Public Finance and Budgeting  
 (เงื่อนไข รายวิชาท่ีต้องสอบผ่าน รปศ 1109 หลักเศรษฐศาสตร์)  
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการคลัง และการงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายการคลัง ภาษีอากร รายรับ 
รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย 
รป 1111 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3(3-0-6) 

PA 1111 Human Resources Management  
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การกำหนดงานและ
ตำแหน่งงาน กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การ
ธำรงรักษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
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รป 1112 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
PA 1112 Administrative Law  
 แนวความคิดและลักษณะท่ัวไปของฝ่ายปกครอง และหลักกฎหมายปกครอง ท่ีมาของกฎหมายปกครอง การใช้
และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับ
รัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครอง  
 
รป 1113 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
PA 1113 Development Administration  
 หลักการ ทฤษฎี การบริหารการพัฒนา กระบวนการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทย
กับประเทศอื่น ๆ โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหาร ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อม บทบาทของฝ่าย
บริหารในการพัฒนา ตลอดถึงความสัมพันธ์และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
รป 1114 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) 
PA 1114 New Public Management  
 วิวัฒนาการของการจัดการภาครัฐของไทย ปัญหาระบบราชการอันนำมาสู่การปฏิรูประบบราชการ การนำ
รูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีแบบใหม่ เช่น แนวคิดประชาธิปไตยแนวทางใหม่ แนวคิดการตลาดภาครัฐ และการปฏิรูประบบ
ราชการไทยมาพัฒนาองค์การภาครัฐ  
  
รป 1115 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
PA 1115 Ethics and Good Governance  
 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมสำหรับนักบริหาร หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ การใช้ศาสนธรรมในการบริหาร กรณีศึกษาจริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์การ 
 
รป 1116 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
PA 1116 Introduction to Public Administration Research   
 ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและกระบวนการการทำวิจัย วิเคราะห์สภาพปัญหาและคำถามการวิจัย 
กำหนดหัวข้อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล การ
เขียนรายงานและนำเสนองานวิจัย 
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รป 1117 การบริหารจัดการโครงการ 3(2-2-5) 
PA 1117 Project Management  
 แนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนงาน และโครงการ การจัดทำงบประมาณ เทคนิคการบริหารและ
การควบคุมโครงการ  การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ ฝึกเขียนโครงการ และนำโครงการสู่การปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 
 
รป 1118 การพัฒนาภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 
PA 1118 Development of Leadership  
 แนวคิด ทฤษฎี บทบาทหน้าท่ีและคุณสมบัติของผู้นำ ประเภทของผู้นำ การเสริมสร้างภาวะผู้นำ  
ผู้นำกับการตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การสร้างทีมงาน ภาวะผู้นำและการบริหารการเปล่ียนแปลง 
ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการองค์การ  
 
รป 1119 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
PA 1119 English for Public Administration  
 คำศัพท์ ทักษะการอ่าน การเขียน การตีความ เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
รป 1120 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
PA 1120 Strategic Management  
 แนวคิด กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
องค์การ การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ การกำหนดกลยุทธ์ ท่ี เหมาะสม การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบั ติ   
การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์  
 
รป 1121 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
PA 1121 Natural Resources and Environment Management  
 แนวคิด ความหมาย หลักการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระบบการจัดการดิน น้ำ ป่า 
พลังงานและส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
รป 1122 การจัดการองค์การ 3(3-0-6) 
PA 1122 Organization Management   
 ความหมาย แนวคิด รูปแบบและโครงสร้าง กระบวนการการบริหารงาน หลักการและแนวคิดในการจัดต้ัง
อง ค์การ ลักษณะประ เภทขององค์การ การบริห ารอง ค์การสมั ย ใหม่  ปัญ หาและการจัดการองค์การ  
การประยุกต์ใช้แนวคิดในการบริหารงาน  
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รป 1123 การจัดการชุมชน 3(2-2-5) 
PA 1123 Community Management   
 ห ลักการและกระบ วน การ ในการจัดก ารชุมชน  สวัส ดิก าร ชุมชน  ทุน ชุมชน  เศรษฐกิ จ ชุมชน  
วิสาหกิจชุมชน การจัดการตนเองของชุมชน การใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในการจัดการชุมชน  
 
รป 1124 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
PA 1124 Seminar on Public Administration  
 ความหมาย ความสำคัญของการฝึกอบรมและการประชุม หลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมและการประชุม รูปแบบและการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมและการประชุม บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการ
อ บ รม แ ละ ก ารป ร ะ ชุ ม  ก ารป ระ เมิ น ผล ก าร ฝึ ก อ บ รม แ ละ ก ารป ร ะ ชุ ม  ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า รอ บ ร ม แ ล ะ  
การประชุม โดยเน้นรูปแบบการศึกษารายกรณีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
รป 1125 หัวข้อคัดสรรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 3(x-x-x) 
PA 1125 Selected Topic in Public Administration  
        เลือกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ นำมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  
 
รป 1126 หัวข้อคัดสรรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 3(x-x-x) 
PA 1126 Selected Topic in Public Administration  
 เลือกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ นำมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
รป 1127 การฝึกประสบการณ์ 3(300 ชม.) 
PA 1127 Field Experience  
 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ งานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งานให้บริการ
สาธารณะ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน การประเมินผลและการจัดทำรายงานการฝึก
ประสบการณ์ 
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3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางสาวผุสดี สายวงศ์ 355010044xxxx อาจารย์ - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
- บธ.บ. (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์) 
- ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2550 
2542 
2554 

นายอัครธร ธิเขียว 155040004xxxx อาจารย์ - รม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  
- บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2560 
2554 

นางทิพธิญา ภาวะพรหม 334150165xxxx อาจารย์ - รม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  
- คบ. (เกษตรกรรม) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิทยาลัยครูสุรินทร์ 

2560 
2536 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
นางโชติกา ณ หนองคาย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) 
หลักเศรษฐศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2554 
2536 

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต
  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
2544 

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดล้อม) 
พธ.บ. (ครุศาสตร์เอกการสอนภาษาไทยประชาสัมพันธ์) 

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2553 
2549 

นายปิยะพล  ทวีวรรณ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 
ศษ.บ (เทคโนโลยีและส่ือการศึกษา) 

การเข้าใจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2555 
2549 

นางราชาวดี  สุขภิรมย์ กศ.ม.การประกันคุณภาพการศึกษา 
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ 

การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2549 
2545 

นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ บธ.ม. (การตลาด) 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)                           

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
2541 

นางสาวทิพวรรณ สุขมี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ (บริหารธุรกิจ) 

การคลังสาธารณะและงบประมาณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
2543 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
นายวุฒิไกร ดวงพิกุล รป.ม. (การบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 
2551 
2536 

นายธีรศักดิ์ พิทักษ์กุล ปร.ด. (สังคมศาสตร์) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)                     
ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 

การวิจัยเบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ 

2559 
2553 
2543 

นายธนวัฒน์ สนธิ ร.ม. (รัฐศาสตร์ )                
คอ.บ. (วิศวกรรมอิเล็คโทนิคโทรคมนาคม) 

นโยบายสาธารณะและการวางแผน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 
2542 

นายพนม ด้วงทอง วท.ม. (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน) 
รป.บ. (การบริหารท้องถิ่น) 
วท.บ. (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) 

การเมืองการปกครองไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552 
2561 
2543 

นายอำนาจ เขียวมงคล รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
- กฎหมายปกครอง 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2557 
2550 

นายกฤษณ์  ปาคำ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2550 
2539 

นายอัครธร ธิเขียว - รม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาการท้องถิ่น) 
- บธ.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2560 
2554 

นางกมลวรรณ สนธิ รป.ม. (การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

2554 
2544 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์การฝึกงาน 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความต้องการให้ผู้สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ

ทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนออกไปทำงานจริง ซึ่งแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่มีอาชีพ จะให้ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐหรือเอกชน 
2. กลุ่มนักศึกษาท่ีมีอาชีพและสอดคล้องกับวิชาชีพ จะให้ดำเนินการฝึกงานกับหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง 

โดยให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในหน่วยงานของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการนับจำนวนช่ัวโมง
การฝึกงาน 

3. กลุ่มนักศึกษาท่ีมีอาชีพแต่ไม่สอดคล้องกับวิชาชีพ จะให้ดำเนินการจัดทำโครงการ 
   4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกงาน  
 4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความเข้าใจ
ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2 บูรณาการความรู้ ท่ีเรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้เป็น
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3 มีภาวะผู้นำและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงขององค์กรได้ 
 4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
   4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จำนวน 15 สัปดาห์ 

5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
    - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562       หน้า 35 
 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรูแ้ละกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีจิตสาธารณะ 
 

1. ส่งเสริมการคิดและตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมสาธารณะ 
2. การศึกษานอกสถานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมความเป็นพลเมืองในชุมชน 
3. การจัดกิจกรรมให้บริการทางสังคมและการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ ค่ายอาสา 
4. การไตร่ตรองและการให้ข้อมูลย้อนกลับผลการทำงาน การยกย่องให้เกียรติ การให้รางวัล  

มีภาวะผู้นำ 1. จัดกิจกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม 
2. ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ 
3. การเรียนรู้ความเป็นผู้นำจากต้นแบบท่ีดีหรือกรณีศึกษา 
4. การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อแสดงการพัฒนาการมีภาวะผู้นำ  
5. การยกย่องให้เกียรติ การให้รางวัล 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
            2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น 
  (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ 
  (3) จัดทำโครงงานท่ีสะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   (1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผู้เรียนประเมินตนเอง 
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 2.1.2 ด้านความรู้ 
  ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
  (2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
  (3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
  (4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทำด้วยตนเอง หรือการกระทำเป็นกลุ่ม 
  (2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนำเสนอ
ความรู้ได้ 
  (3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทำกิจกรรมโครงการ รวมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
  (4) ฝึกทักษะต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  (2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย   
 2.1.3  ทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ 
  (1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เช่ือมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
  (2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) การฝึกทักษะย่อย 
  (2) การจัดทำโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทำงานเป็นกลุ่ม 
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
  (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
  (3) ประเมินการทำงานร่วมกัน 
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 2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม 
  (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
  (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้ 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2) การฝึกการทำงานเป็นทีม 
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นำ และผู้ตาม 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  (3) ประเมินภาวะผู้นำ และผู้ตาม 
 2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้ 
  (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  (2) มีทักษะในการส่ือสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
  (2) ฝึกการนำเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ 
  (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานท่ีปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  ผลการเรียนรู้  
  (1) มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
            (2) มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 
            (3) เคารพสิทธิผู้อื่นและเคารพหลักความเสมอภาค  
  กลยุทธ์การสอน  
            (1) กำหนดข้อตกลงร่วมในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและการเป็นแบบอย่างของผู้สอน 
  (2) ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มอบหมายงานเป็นกลุ่ม  
  (3) กำหนดกิจกรรมหรือโครงงานเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม    
  กลยุทธ์การประเมินผล  
            (1) สังเกตพฤติกรรม 
  (2) ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
  (3) ประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.2.2 ด้านความรู้ 
  ผลการเรียนรู้  
            (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  (2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีองค์การและการจัดการ นโยบายสาธารณะ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การคลังและงบประมาณ 
  (3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  (4) สามารถนำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้   
  กลยุทธ์การสอน  
  (1) ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย  
  (2) การใช้กรณีศึกษา เน้นการคิด วิเคราะห์ การระดมสมอง 
  (3) การศึกษาดูงาน 
  (4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
  กลยุทธ์การประเมินผล  
            (1) การทดสอบ 
  (2) การประเมินผลงานโดยผู้สอน ผู้เรียน ผู้มีส่วนร่วม 
  (3) การประเมินจากสภาพจริง การมอบหมายงาน 
  (4) การประเมินจากการนำเสนอผลงานของนักศึกษา 
  (5) การประเมินจากการฝึกปฏิบัติโครงงานหรือการฝึกงาน 
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 2.2.3 ทักษะทางปัญญา  
  ผลการเรียนรู้  
   (1) มีทักษะการแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ 
  (2) มีทักษะการคิดริเริ่มและการแก้ปัญหา 
  (3) มีทักษะการมีส่วนร่วม 
  (4) มีทักษะการนำและการจัดการ  
  กลยุทธ์การสอน  
  (1) ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดวัตถุประสงค์และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (2) ฝึกการทำโครงงาน วิจัย และแสวงหาความรู้ 
  (3) การเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญและวิทยากร 
  กลยุทธ์การประเมินผล  
  (1) การนำเสนอผลงาน โครงงานหรือการฝึกงาน 
  (2) การทดสอบ 
  (3) ประเมินกระบวนการในการจัดกิจกรรม 
 2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  ผลการเรียนรู้  
    (1)  สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความเห็นท่ีแตกต่างและแสดงความเห็นท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
            (2)  มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มทำงานท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
            (3)  มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 
  กลยุทธ์การสอน  
  (1) มอบหมายงาน และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม 
  (2) ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การใช้สถานการณ์จำลอง บทบาทสมมติ 
  กลยุทธ์การประเมินผล  
  (1) ประเมินจากสภาพจริงในการฝึก  
  (2) สังเกตพฤติกรรมการทำงาน การมีส่วนร่วม 
  (3) การทดสอบ 
  (4) ตรวจผลงาน 
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 2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ผลการเรียนรู้  
            (1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนำเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบท่ีหลากหลายได้อย่างเหมาะสม 
  (2)  สามารถใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
            (3)  สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในการพูด การเขียน การอภิปรายและการนำเสนอ 
  กลยุทธ์การสอน  
            (1) แบบฝึกหัด มอบหมายงานกลุ่ม 
  (2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (3) จำลองสถานการณ์ และการวิเคราะห์สถานการณ์ 
  (4) การอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
  กลยุทธ์การประเมินผล  
            (1) การทดสอบ  
  (2) การนำเสนอผลงาน 
  (3) การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและ

การใช ้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาภาษา  

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา                 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1                 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2                 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                 

ปัญญาจากวรรณกรรม                 

ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                 

ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและ

การใช ้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จังหวัดศึกษา                 

ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                 

พลังของแผ่นดิน                  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเข้าใจดิจิทัล                 

การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา                 

วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต                 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป                 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและ

การใช ้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

จังหวัดศึกษา                 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ  
สัมพันธ์ระหว่าง  
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและ
การใช ้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
วิชาพื้นฐาน                  
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์                  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                  
หลักเศรษฐศาสตร์                  
การเมืองการปกครองไทย                  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                  
วิชาบังคับ                  
ระบบบริหารราชการไทย                  
ทฤษฎอีงค์การและการจัดการ                  
นโยบายสาธารณะและการวางแผน                   
การคลังสาธารณะและงบประมาณ                  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ  
สัมพันธ์ระหว่าง  
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและ
การใช ้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
กฎหมายปกครอง                  
การบริหารการพัฒนา                  
การจัดการภาครัฐแนวใหม่                  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล                  
การวิจัยเบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์                  
วิชาเลือก                  
การบริหารจัดการโครงการ                  
ภาวะผู้นำ                  
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์                  
การบริหารเชิงกลยุทธ์                  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                  
การจัดการองค์การ                  
การจัดการชุมชน                  
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                  
วิชาการฝึกงาน                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ  
สัมพันธ์ระหว่าง  
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขและ
การใช ้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
การฝึกประสบการณ์                  
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 มีการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
 2.1.2 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเลือกเครื่องมือท่ีจะนำมาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้
สัมพันธ์สอดคล้องกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4)  
 2.1.3 อาจารย์ผู้สอนดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการต่างๆ เช่น การ
สอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ เช่น 
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์  
 2.1.4 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้  เพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  
 2.1.5 อาจารย์ผู้สอนนำเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานการดำเนินการ
ของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)  
 2.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและภาพรวม  
 2.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำการประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุง
เสนองานหลักสูตร 
 2.1.8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนในรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา  
 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ
ประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังนี้  
 2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณ์ได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ทำหลังจากสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้
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ความสามารถ โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจำนวนกิตท่ีกำหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่
ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพนัธะอื่น ๆ ต่อวิทยาลัย 

3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 

4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
 1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
ของการจัดการศึกษา  
 1.3 ช้ีแจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทำ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  
 1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก  

 2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2.2 ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร  
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  
  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การกำกับมาตรฐาน  
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้ 
 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อวางแผนกำกับและติดตามการดำเนินงานต่างๆของหลักสูตร 
  1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากรโดยการจัดประชุมช้ีแจงในประเด็นสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตลอดจนการประกันคุณภาพ 
  1.3 มีกระบวนการจัดทำหลักสูตรโดยดำเนินการจัดทำแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
  1.3.2 ประชุมวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วน
ร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80 
  1.3.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน30วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  1.3.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7ภายใน60วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษาแผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน 
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 1.6 มีการกำกับติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และนำเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

2.  บัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา 
คุณภาพบัณฑิต/นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา 

  หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะท่ีนักศึกษากำลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทำ ตลอดจนความ
พึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวนสอบเพื่อการแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา 
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  
  หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคล่ือนการดำเนินงาน ดังนี้  

1. ติดตาม สำรวจความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  
2. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในหลักสูตร  
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร  
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4. สร้างความเช่ียวชาญให้กับนักศึกษา ด้วยการลงมือทำด้วยการเรียนรู้จาก การทำงาน (Work-based 
Learning)  

5. จัดกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณ์และวิกฤติ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ให้กับชุมชน  
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน การเรียนรู้ 

3.  นักศึกษา 
 วิทยาลัยชุมชนน่านเปิดรับนักศึกษาทุกปีการศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการทดสอบ
พื้นฐานผู้เรียน และจัดสอนเสริมให้กับผู้เรียนท่ีไม่ผ่านการทดสอบ มีการควบคุมการดูแลการจัดปฐมนิเทศให้คำปรึกษา
ด้านวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4.  อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.2558 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
จัดทำเอกสารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้แก่ มคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตร  มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.5 รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร การวัดและประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง ท่ีจะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษา
เป็นไปตามคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

 4.3 การแต่งต้ังผู้สอนพิเศษ 
 สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษา ดังนั้น สาขาวิชากำหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มา
บรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ช่ัวโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอน ท้ังรายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาโทท้ังนี้การแต่งต้ังผู้สอนพิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
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5.  หลักสูตร  
 5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 วิทยาลัยชุมชนน่านพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยการออกแบบหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการของ
ชุมชน และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังมีการควบคุมและออกแบบระบบอาจารย์ผู้สอน โดยจัดหาอาจารย์
ผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน มีการกล่ันกรองเพื่อเห็นชอบผ่านสภาวิทยาลัยชุมชน และมีการ
แต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 

 5.2 การประเมินผู้เรียน 
 ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การ
ประเมินจากผลงาน การใช้แบบทดสอบ การประเมินจากการฝึกงาน และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ตามระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 

 5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.3.1 การบรรยาย อภิปรายโดยผู้สอน วิทยากร หรือผู้ทรงภูมิปัญญา 
5.3.2 การมอบหมายงาน เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
5.3.3 กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง 
5.3.4 การศึกษาดูงาน และจัดทำรายงานพร้อมนำเสนอ 
5.3.5 จัดสถานการณ์จำลอง 
5.3.6 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
5.3.7 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

 5.4 ผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจำปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา ส่ือการเรียนการ

สอน โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการศึกษาท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  
2. เครื่องฉาย  LCD Projector 
3. มีเอกสารส่ิงพิมพ์และหนังสือในห้องสมุดท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ระบุตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีใช้ในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีตามตัวบ่งช้ี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตัวบ่งช้ีท่ีหลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด  1 – 
หมวด 6 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกำหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

  X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี
 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 
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ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
         ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งช้ี ท่ีมีผลดำเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งช้ีบังคับ และตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี  
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หมวดท่ี 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประชุม สัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อแนะนำ เพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีสอนแบบต่างๆ 

1.1.2 ใช้วิธีการสอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
1.1.3 ประเมินนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม และผลการสอบ 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
1.2.2 การประเมินการสอนของครูอาจารย์จากการเข้าสังเกตในช้ันเรียน 
1.2.3 การนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 ดำเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงาน ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถ
ประเมินโดยสัมภาษณ์จากนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ สำหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผล
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หรืออาจสัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
 2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
 ดำเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มาให้ความเห็นเชิง
การพัฒนาคุณภาพจากข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการ
รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินประจำปี โดยคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน ท่ีเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวมข้อมู ล
รายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อนำผลมาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ 
วางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมว่าผู้สำเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ และนำผลการวิเคราะห์มาวางแผน
ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 
 4.3 สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทำทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ท้ังนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

อนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลักสูตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จำนวนหน่วยกิต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ 2.2 กลุ่มวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ 2.2.1 วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก 2.2.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 2.2.3 วิชาการฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย: หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์  
              สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
              อย่างยั่งยืน 
ภาษาอังกฤษ: Associate of Public  
                 Administration Program in  
                 Sustainable Local Development 

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย: หลักสูตรอนุปริญญา  
              สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ: Associate Degree Program (Public   
                 Administration) 
 
 

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 9 สิงหาคม 
2560  
การกำหนดช่ือปริญญาระดับอนุปริญญาว่า 
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและ
กำหนดใช้อักษรย่อว่า 
“อ.(สาขาวิชา....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
 

ชื่ออนปุริญญา 
ภาษาไทย 
ช่ือเต็ม : อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์  
           สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
           อย่างยั่งยืน 
ช่ือย่อ : อ.รปศ. (การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
          อย่างยั่งยืน) 
ภาษาอังกฤษ  
ช่ือเต็ม : Associate of Public Administration    
           Program in Sustainable Local  
           Development 
ช่ือย่อ: A.PA. (Sustainable Local Development) 

ชื่ออนปุริญญา 
ภาษาไทย 
ช่ือเต็ม : อนุปริญญา (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ช่ือย่อ : อ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ  
ช่ือเต็ม : Associate Degree (Public Administration) 
ช่ือย่อ : A.(Public Administration) 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
ปรัชญาของหลักสูตร 
     พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาคนและเพื่อคนนำไปพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ปรัชญาของหลักสูตร 
     มุ่งผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีมีความรู้  
ความชำนาญ การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ความสำคัญของหลักสูตร 
     พัฒนาหลักสูตรตามหลักการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เข้าใจ 
เข้าถึงและพัฒนา หลักวิชาประกอบด้วย องค์ความรู้ทางภูมิสังคมและภูมิ
นิเวศ ได้แก่ ดิน น้ำ ป่า เกษตร พลังงานทดแทนและส่ิงแวดล้อม หลัก
ปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติตามหลักการทรงงานและหลักการโครงการ แนว
ทางการพัฒนาตามพระราชดำริแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีอย่าง
บูรณาการ แนวทางการดำเนินงานปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระแนว
พระราชดำริ เข้าใจเนื้อหาการเสริมสร้างความเข้าใจ เป็นการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน ศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ ค้นหาปัญหา
ของชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการความรู้ในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นและการแก้ปัญหา
ของจังหวัดน่าน 
 
 
 

ความสำคัญของหลักสูตร 
      กระแสวิวัฒ นาการของสังคมในยุคเทคโน โลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อ
รองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนการ
พัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการ
บริหารจัดการในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บรรลุเป้าหมายท่ี ต้ังไว้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่าง
ท่ี ดี  ไ ด้ ฝึ กก าร คิดจากทฤษ ฎี จากประสบการณ์ ท่ี
หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างวิ สัยทัศน์และ
ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการ

 
ปรับปรุงเพื่อใหห้ลักสูตรสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลง  
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
 เรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบและสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ สู่การ
บริหารยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ใน
อนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในกระบวนการบริหารการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ด้านการบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
มาพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์ 
5. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์  
2. มีทักษะการแสวงหาความรู้ การจัดการ การมีส่วนร่วม 
และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความเป็น
พลเมือง 
 

  
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2548 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

2.1 วิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

       2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
       2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
       2.2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์  
               ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

2.1 วิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์  

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
ปรับปรุ ง เพื่ อ ให้ สอดคล้องกั บ โครงสร้ าง
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐาน คุณวุฒิ ระ ดับปริญญ าตรี  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2548 โดย
เพิ่มวิชาบังคับจากไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
เป็นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และลดจำนวน
วิชาเลือกจากไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตเป็นไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เปรียบเทียบรายวิชา  
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา” 
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ท่ีไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า 
“รายวิชาใหม่” 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต 
รปศ 0101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์                              

3(3-0-6) 
รปศ 0102 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
รปศ 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 18 หน่วยกิต 
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์                     3(3-0-6) 
 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

 
เปล่ียนช่ือรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
รปศ 0103 กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
รปศ 0104 จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 
รปศ 0105 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 3(3-0-6) 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                   3(3-0-6) 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
การเมืองการปกครองไทย                           3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์                       3(3-0-6) 
 
 
หลักเศรษฐศาสตร์                                    3(3-0-6) 
 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                   3(3-0-6) 

เปล่ียนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นวิชา
บังคับ 
 
เปล่ียนช่ือรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา 
เปล่ียนช่ือรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/ 
เปล่ียนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นวิชา
บังคับ 
เปล่ียนช่ือรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/ 
เปล่ียนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นวิชา
เลือก/รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 

วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
รปศ 0106 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)  
รปศ 0107 การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5) 
รปศ 0108 การวิเคราะห์เพื่อสร้างการเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น  3(2-2-5) 
รปศ 0109 การวางแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
 
รปศ 0110 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ              

3(2-2-5) 
รปศ 0111 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ  

วิชาบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 

 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
3(2-2-5)     ทฤษฎีองค์การและการจัดการ                      3(3-0-6) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์                         3(3-0-6) 
การคลังสาธารณะและงบประมาณ                 3(3-0-6) 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน                3(3-0-6) 
 
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                   3(2-2-5) 
ระบบบริหารราชการไทย                            3(3-0-6) 
กฎหมายปกครอง                                     3(3-0-6) 
การบริหารการพัฒนา                                3(3-0-6) 
การจัดการภาครัฐแนวใหม่                          3(3-0-6) 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล                          3(3-0-6) 
 

รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
เปล่ียนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นวิชา
บังคับ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
เปล่ียนช่ือรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/ 
เปล่ียนกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นวิชาบังคับ 

วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 
รปศ 0112 โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น             3(2-2-5) 
รปศ 0113 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น                

3(2-2-5) 
 
รปศ 0114 การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น  3(2-2-5) 
รปศ 0115 การจัดการเศรษฐกิจชุมชน      3(2-2-5) 
รปศ 0116 สังคมโลก                          3(3-0-6) 

วิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต 
......................................................................................... 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 
 
 
......................................................................................... 
การจัดการชุมชน                                    3(2-2-5) 
......................................................................................... 

 
ยกเลิกรายวิชา 
เปล่ียนช่ือรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/แก้ไข
จำนวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด้วย
ตนเอง 

ยกเลิกรายวิชา 
เปล่ียนช่ือรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา 
ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
รปศ 0117 ภูมินิเวศการจัดการน้ำ ป่า      3(2-2-5) 
รปศ 0118 ภูมินิเวศการจัดการ ดิน เกษตร 3(2-2-5) 
รปศ 0119 ภูมินิเวศการจัดการพลังงานทดแทนและส่ิงแวดล้อม                       

3(2-2-5) 
รปศ 0120 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต                      

3(2-2-5) 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 
 
 
การบริหารจัดการโครงการ                         3(2-2-5) 
การพัฒนาภาวะผู้นำ                                 3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์          3(2-2-5) 
การบริหารเชิงกลยุทธ์                                3(3-0-6) 
การจัดการองค์การ                                   3(3-0-6) 
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                    3(2-2-5) 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
เปล่ียนช่ือรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/ 
เปล่ียนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นวิชา
เลือก 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 

วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
การฝึกประสบการณ์  3(300ช่ัวโมง) 

วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
การฝึกประสบการณ์  3(300ช่ัวโมง) 

 

 

 



 
ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนน่าน 

ที ่010/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา 

**************************************************** 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนน่าน จะด าเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน                         
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                 
เพ่ือได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร  3.เพ่ือเพ่ือได้หลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยชุมชนน่าน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรอนุปริญญาดังนี้ 
 

 กลุ่มท่ี 1 หลักสูตรอนุปริญญา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  1. นางสาวผุสดี  สายวงศ ์  
  2. นายเจนณรงค์  ศุภศิริ  
  3. นายสมชาย  สิทธิกา 
  4. ดร.เกษม  สวัสดี 
 

 กลุ่มท่ี 2 หลักสูตรอนุปริญญา : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  1. นางสาวอนันญา ดีปานา 
  2. นายมนูศิลป์  ศิริมาตย ์
  3. นางเทียมจิตร  จิตตวัฒนา 
  4. นางสาวรัชนี   ค าลือ 
 

 กลุ่มท่ี 3 หลักสูตรอนุปริญญา : สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  1. นายกิตติกรณ์  สมยศ  
  2. นางสาวทิพวรรณ สุขม ี 
  3. นางสไบทิพย์  อินไสย 
  4. ดร.ธีรศักดิ์  พิทักษกุล 
 

 กลุ่มท่ี 4 หลักสูตรอนุปริญญา : สาขาวิชาการบัญชี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  1. นางสาวพรศิริ  กล่ าป่วน  
  2. นางโชติกา  ณ หนองคาย  
  3. นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกต ุ 
 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาการวิพากษ์ หลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมถึงรวบรวมและเสนอตามข้ันตอนการขออนุมัติต่อไป 

 

 สั่ง  ณ  วันที่ 24 มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
  
 

(นายประยงค์ แก้วประทุม) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 

  



 
 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ที0่26/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน 
**************************************************** 

  ด้วยวิทยาลัยชุมชนน่าน จะด าเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน                        
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                 
2.เพ่ือได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร  3.เพ่ือเพ่ือได้หลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยชุมชนน่าน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ก ากับ ติดตาม อ านวยการ ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งตัดสินใจ วินิจฉัยปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย 
  1. นายประยงค์    แก้วประทุม  ประธานกรรมการ 
  2. นางโชติกา    ณ หนองคาย  รองประธานกรรมกรรมการ 
  3. นายวัชชิระ   หวั่นท๊อก  กรรมการ 
  4. นายวุฒิไกร  ดวงพิกุล   กรรมการ 
  5. นางราชาวดี    สุขภิรมย์  กรรมการ 
  6. นายนรินทร์  รินพนัสสัก  กรรมการและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน จัดท าเอกสารโครงการ เอกสารเชิญเข้าร่วม
โครงการ และเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
  1. นางโชติกา    ณ หนองคาย  ประธานกรรมการ 
  2. นายวุฒิไกร  ดวงพิกุล   กรรมการ 
  3. นางราชาวดี    สุขภิรมย์  กรรมการ 
  4. นายกิตติกรณ์  สมยศ   กรรมการ 
  5. นายยุทธภูมิ   สุประการ   กรรมการ 
  6. นางสาวผุสดี   สายวงศ ์  กรรมการ 
  7. นายนรินทร์  รินพนัสสัก  กรรมการ 
   8. นางปิยะนุช   ดีฤสานต์   กรรมการ 
  9. นางทิพธิญา   ภาวะพรหม  กรรมการ 
  10. นายกล้าณรงค์  วงศ์สุวรรณ   กรรมการ 
  14. นางสาวนุจณี  วันชนะ    กรรมการและเลขานุการ      

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์                  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยชุมชนน่านต่อไป 

 

 สั่ง  ณ  วันที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 
  

 
 

(นายประยงค์ แก้วประทุม) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 

 






















