รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ฉบับปรับปรุง 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนปตตานี
การปกครองทองถิ่น

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
Associate Program in Local Government

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อยอ (อังกฤษ):

อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
อ.(การปกครองทองถิ่น)
Associate Degree in Local Government
A.(Local Government)

3. วิชาเอก
- ไมมี 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียน
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปน
อยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่นหรือหนวยงานอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไมมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
หนวยงานอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
6.3 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 8/2516 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2561
6.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่
........../......../.........
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมี ค วามพร อมเผยแพรคุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ในป พ.ศ. 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น สามารถประกอบอาชีพเปนเจาหนาที่
และพนักงานของรัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และภาคเอกชน รวมทั้งเปนผูนําชุมชน ผูบริหารทองถิ่น
ประกอบธุรกิจสวนตัว และอาชีพอิสระ
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

นางสาวภรตา อภิรักษากุล 3 9400 50150 XX X

ตําแหนง
ทางวิชาการ
-

คุณวุฒิ
การศึกษา
รป.ม.

น.บ.

รัฐประศาสน
ศาสตร
การจัดการ
ทั่วไป
รัฐประศาสน
ศาสตร
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสน
ศาสตร
กฎหมาย

ศศ.บ.

รัฐศาสตร

ศศ.บ.
นางสาวซุฟเฟยนี สนิ*
นายวีระศักดิ์ บุญญดิฐ*

1 9499 00109 XX X
5 1024 99014 XX X

สาขาวิชา

-

รปม.

-

ศศ.บ.
พบ.ม.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันราชภัฏยะลา

2552
2537

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชนปตตานี ระยะเวลาสัญญาจาง 1 ปขึ้นไป
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนปตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปตตานีกําหนด

2553
2539
2528
2523
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) อยู ในห ว งเวลาของการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ แก ไขป ญ หาพื้ น ฐานหลายด า นที่ สั่ ง สมมานาน
ท ามกลางสถานการณ โลกที่ เปลี่ย นแปลงรวดเร็ว มีการแขงขัน ดานเศรษฐกิจที่เขมขน มากขึ้น สังคมที่ มีความ
เชื่อมโยงใกลชิดกันมากขึ้นเปนสภาพไรพรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผล
กระทบตอชีวิตความเปน อยูในสังคม และการดําเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ระบบการบริหารจัดการ
ในภาครัฐยังคงขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ให บ รรลุ เป า ประสงค การให บ ริ ก ารประชาชนยั ง ไม ได ม าตรฐานสากล การบั งคั บ ใช ก ฎหมายที่ ข าด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส สงผลใหการ
ผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไมเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ จึงมีการปฏิรูปใหการบริหารราชการแผนดิน
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โปรงใส และมี ความรับ ผิ ดชอบ มุงเน น การเพิ่ มประสิท ธิภ าพการบริห ารจัดการให แกองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามา
มีส วนรวมในการพั ฒ นา ลดการพึ่ งพิ งงบประมาณประเภทเงิน อุ ดหนุ น จากรัฐ บาล มีความคลองตัว พึ่ งตนเอง
ทางการคลั งได ในระยะยาว และสามารถจัด บริก ารสาธารณะขั้น พื้ น ฐานแก ป ระชาชนอยางมีม าตรฐานและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น อั นจะนํ าไปสู การพั ฒ นานวัตกรรมเพื่ อการสรางสรรคส่ิงใหมที่มีมูลคาเพิ่ มทางเศรษฐกิ จ
ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ และการบริการใหมๆ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดมุงเนนการสรางสังคมที่มีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิด
ของคนในชาติส ามารถอยู รวมกั นได อย างสัน ติ ประชาชนมี สวนรวมป องกั นแกไขปญ หาความมั่ นคง เรงคน หา
เงื่อนไขของความขดแยงในทุกมิติ คนหาแนวทางที่จะหยุดความรุนแรง และแกปญหาในแนวทางสันติวิธีดวยการ
ขจัดเงื่อนไขตางๆ ที่เปนสาเหตุของความขัดแยง เพื่อมิใหประชาชนในพื้นที่เกิดความรูสึกวาจะไดรับการปฏิบัติและ
การดู แ ลจากภาครัฐ อย างไม เป น ธรรมหรื อไมเทาเที ย มกับ ประชาชนส วนอื่น ๆ ของประเทศ และมีค วามรูสึ ก
ภาคภูมิใจวา สามารถใชชีวิตอยางปกติสุขภายใตอัตลักษณของตนเอง โดยไมมีการกดทับหรือผสมกลมกลืน พรอม
ทั้งไดรับโอกาสในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอกจึ งจํ าเป น ต องพั ฒ นาหลั กสู ต รในเชิ งรุ ก ที่ มี ศั ก ยภาพ และ
สอดคล องกั บ แนวทางการบริห ารจั ดการการปกครองสว นท องถิ่น ของประเทศ ที่มีป ระสิท ธิภ าพและโปรงใส
เพื่ อ การผลั ก ดั น ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจนคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป น อยู
ของประชาชนไดอยางเต็มที่ โดยการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพใหกับทองถิ่น เปนกําลังสําคัญของการปกครองสวน
ท องถิ่ น เพื่ อให เกิ ด สั ม ฤทธิ์ ผ ลตามนโยบายแห งรัฐ การสรางความตระหนั กรูถึ งปรัช ญาการเมือ ง บริบ ททาง
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และความสํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการบริหารและใหบริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น
รวมทั้งเนนแนวคิดและกระบวนการตางๆ เพื่อสูการพัฒนาประเทศ
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
การพั ฒ นาหลักสูตรมีความสอดคลองกับ พันธกิจของวิทยาลัยชุมชนปตตานีที่มุงสูความเปน เลิ ศ
ทางดานการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและสงเสริมการเรียนรู เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและ
สถานประกอบการทั้ งภาครัฐ และเอกชน ที่ มีความสอดคล องกั บ สถานการณ การเปลี่ ย นแปลงทางดานสั งคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในปจจุบัน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานความรู ทักษะ และประสบการณ ทาง
วิชาชีพสําหรับยกระดับการศึกษาตอในระดับปริญญา โดยมีเปาประสงคที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางดาน
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่นใหเปนบุคลากรที่มีความเปนผูนําที่ดี มีความยุติธรรม โปรงใส และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม อีกทั้งเป นผู มีคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิช าชีพ และมี จิตสาธารณะ รวมพัฒ นาชุมชน
กลับคืนสูชุมชน เพราะตระหนักไววา การพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน คือ การพัฒนาทองถิ่น และการพัฒนา
ทองถิ่น คือ การรวมพัฒนาประเทศชาติตอไป
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน
13.1 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
กลุมรายวิชาที่นักศึกษาตองไปเรียนรวมกับสาขาวิชาอื่นๆ ประกอบดวย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/ หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนิ น การโดยอาจารย ผู รับ ผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป ระจําหลักสูตร ติดตอประสานงานและ
ให คําปรึ กษาหารือ ระหวา งผู ส อนรายวิช าที่ ส อนใหห ลัก สูตรอื่น และที่ ส อนโดยหลักสูต รอื่น ด านเนื้ อหาสาระ
การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาของหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ประชาชนเขมแข็ง รวมมือปกครองดูแลกันเอง คือความงอกงามไพบูลยของชุมชนและทองถิ่น
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เป น หลั กสู ตรที่ ส ร า งคนที่ มี คุณ ภาพให กับ ท อ งถิ่ น ให เป น กําลังสํ าคั ญ ของการพั ฒ นาท อ งถิ่ น
เพื่ อให เกิ ด สั มฤทธิ์ ผ ลตามนโยบายแห งรั ฐ หมายรวมถึงสรางความตระหนั กรูถึงปรัช ญาการเมือง บริบ ททาง
การเมือง เศรษฐกิ จ สังคม วัฒ นธรรม และความสําคั ญของการเปลี่ ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริห ารและให บ ริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้ งในระดับ ชาติ ภูมิภาค และทองถิ่ น
รวมทั้งเนนแนวคิดและกระบวนการตางๆ เพื่อสูการพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการทองถิ่น
(2) มีความรู ความเขาใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การปกครองทองถิ่น
(3) มีทักษะมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ ทักษะการบริหารจัดการทองถิ่น และมีภาวะผูนํา
(4) มีทกั ษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
(5) มีทักษะการคิดสรางสรรค คิดแกปญหา และคิดเชิงวิพากษ
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. พั ฒ นาหลั กสู ต รให มี ม าตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. และสอดคลองกับความกาวหนา
ทางวิชาการ ความตองการตลาด/
ผู ป ระกอบการ/การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมปจจุบัน
2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน ด ว ยการบู ร ณาการรู ป แบบ
การสอนต างๆ ให มี ส อดคล องกั บ
ผลการเรียนรูในหลักสูตร

กลยุทธ
หลักฐาน / ตัวบงชี้
- ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต ร - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการดํ าเนิ น การของ
และปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
หลักสูตร (มคอ.7)
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- วางแผนและดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการเรี ย นการสอนให มี
ค ว าม ส อ ด ค ล อ งกั บ ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช าแล ะ
ประสบการณ ภ าคสนามอย า ง
สม่ําเสมอ

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
- รายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4)
- รายงานผลการดํ าเนิ น การของ
รายวิชา (มคอ.5)
- รายงานผลการดํ าเนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
- ไมมี 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี 2. การดําเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 ผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท า
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2.2 ผูสมัครเขาศึกษาเปนนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน
และเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นั กศึ กษามี พื้น ฐานความรู วิชาภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ วิทยาศาสตร คณิ ตศาสตรและ
คอมพิวเตอรในระดับต่ํา ทําใหประสิทธิภาพการเรียนรูไมเปนไปตามวัตถุประสงค
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไมเหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง
ยายสาขาวิชาในภายหลัง
2.3.3 การปรับตัวดานสังคมและสภาพแวดลอมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกตางทางดาน
วัยวุฒิ ดานอาชีพ และวิถีชีวิต
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอ 2.3
2.4.1 จัดใหมีการเรียนปรับพื้นฐานความรูในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
2.4.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พรอมทั้งนักศึกษา
รุนพี่เพื่อสรางความสนิทสนมระหวางรุนพี่และรุนนองจะกอใหเกิดการดูแลกันเองระหวางนักศึกษา ซึ่งจะมีชองวาง
นอยกวานักศึกษาและอาจารย
2.4.3 จัดใหมีโครงการเสริมหลักสูตรตางๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาใหม เพื่ อสรางความเขาใจ
ในการจัดการเรียนการสอน การใชงานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยูรวมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาใหม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2561
90
90
-

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2562
2563
2564
90
90
90
90
90
90
90
90
180
270
270
90

2565
90
90
90
270
90

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
คาตอบแทนผูส อน
คาวัสดุการศึกษา
คาบํารุงสถานที่
รวม
รายละเอียดรายจาย
คาตอบแทนผูส อน
คาวัสดุการศึกษา
คาบํารุงสถานที่
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

1/2561
49,950
218,700
24,000
9,000
301,650
1/2561
218,700
24,000
9,000
251,700
90
2,797

2/2561
42,750
218,700
24,000
9,000
294,450

ภาคการศึกษา
1/2562
2/2562
95,400
83,700
425,250 425,250
48,000
48,000
18,000
18,000
586,650 574,950

1/2563
140,850
631,800
72,000
27,000
871,650

2/2563
126,900
595,350
72,000
27,000
821,250

2/2561
218,700
24,000
9,000
251,700
90
2,797

ภาคการศึกษา
1/2562
2/2562
425,250 425,250
48,000
48,000
18,000
18,000
491,250 491,250
180
180
2,729
2,729

1/2563
631,800
72,000
27,000
730,800
270
2,707

2/2563
595,350
72,000
27,000
694,350
270
2,572

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต
ใหเป นไปตามระเบีย บสถาบั น วิทยาลัย ชุมชน วาดวยการเที ยบโอนผลการเรียนของนั กศึ กษา
พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
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3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเป นหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
57
หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
จํานวน
18
หนวยกิต
2.2 วิชาชีพ
จํานวน
39
หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
30
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จํานวน
6
หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน
จํานวน
3
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกําหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กําหนด ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรยอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสกลุมวิชา
01 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชาภาษา
02 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
03 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
มีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรยอรหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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
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ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3(2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(1) รายวิชาบังคับจํานวน
24 หนวยกิต
(1.1) กลุมวิชาภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
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(1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
(1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

(2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ปท 0201
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
LG 0201
Introduction to Political Science
ปท 0202
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
LG 0202
Introduction to Law
ปท 0203
การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
LG 0203
Thai Politics and Government
ปท 0204
การปกครองทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0204
Local Government
ปท 0205
เศรษฐศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
LG 0205
General Economics
ปท 0206
องคการและการบริหารงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0206
Organization and Public Administration
(2) วิชาเฉพาะดาน
จํานวน
39 หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควาดวยตนเอง)
ปท 0207
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3 (2-2-5)
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LG 0207
ปท 0208
LG 0208
ปท 0209
LG 0209
ปท 0210
LG 0210
ปท 0211
LG 0211
ปท 0212
LG 0212
ปท 0213
LG 0213
ปท 0214
LG 0214
ปท 0215
LG 0215
ปท 0216
LG 0216
รหัสรายวิชา

(2.2) วิชาเลือก
ชื่อรายวิชา
ปท 0217
LG 0217
ปท 0218
LG 0218
ปท 0219
LG 0219
ปท 0220
LG 0220
ปท 0221
LG 0221
ปท 0222
LG 0222
ปท 0223
LG 0223
ปท 0224
LG 0224

Introduction to Social Science Research
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3 (3-0-6)
Public Human Resource Management
การบริหารโครงการและงบประมาณ
3 (2-2-5)
Project and Budget Management
การบริหารงานคลังทองถิ่น
3 (3-0-6)
Local Financial Management
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
3 (3-0-6)
Local Administrative Development
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (2-2-5)
Public Policy and Planning
การเมืองภาคพลเมือง
3 (3-0-6)
Civil Politics
ภาวะผูนํา
3 (3-0-6)
Leaderships
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
3 (2-2-5)
Seminar on Local Government
กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
จํานวน

6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควาดวยตนเอง)
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
Criminal Law 2 : Offense
การจัดซื้อและจัดจาง
3 (3-0-6)
Procurement
การจัดสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
Social Welfare Management
สุขภาวะชุมชน
3 (3-0-6)
Community Health
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community Tourism Management
การจัดผังเมืองและการโยธา
3 (3-0-6)
Public Works and Town & Country Planning
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3 (3-0-6)
Communication for Local Development
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ปท 0225
LG 0225
ปท 0226
LG 0226

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
Community Enterprise Management
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
Constitution and Political Institutions

(2.3) วิชาการฝกงาน
จํานวน
3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(ชั่วโมง)
ปท 0227
การฝกประสบการณ3
(240 ชั่วโมง)
LG 0227
Field Experience in Local Government
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิช า
ที่หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมีจํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น มีดังนี้
จํานวนหนวยกิต
ปที่ 2
ภาคฤดูรอน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูรอน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูรอน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
2.หมวดวิชาเฉพาะ 57 นก.
2.1 วิชาแกน 18 นก.
2.2 วิชาชีพ 39 นก.
1) วิชาชีพบังคับ 30 นก.
2) วิชาชีพเลือก 6 นก.
3) ฝกงาน
3 นก.
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1

รวม

9

6

-

3

3

-

6

3

-

30

3

6

-

6

3

-

-

-

-

18

-

6

6
3

-

9

6

15

3
3
15

-

30
6
3
3
90

3

15

3
15

15

15
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศท 0101
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศท 0201
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศท 0301
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
แกน
ปท 0201
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0214
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
จังหวัดศึกษา
การเขาใจดิจิทัล

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ภาวะผูนํา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 (12-6-27)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ

กลุมวิชา
ภาษา
ภาษา
แกน
แกน
เลือก

รหัสรายวิชา
ศท 0102
ศท 0104
ปท 0202
ปท 0206
ปท xxxx
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
องคการและการบริหารงานภาครัฐ
xxxx

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
15 (x-x-x)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ

กลุมวิชา
ภาษา
แกน
แกน
บังคับ
บังคับ

รหัสรายวิชา
ศท 0103
ปท 0203
ปท 0205
ปท 0207
ปท 0208
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
การเมืองการปกครองของไทย
เศรษฐศาสตรทั่วไป
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
15 (13-4-28)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุมวิชา
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
แกน
เฉพาะ
บังคับ
เฉพาะ
บังคับ
เฉพาะ
เลือก

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
ปท 0204
ปท 0212
ปท 0213
ปท xxxx
รวม

การปกครองทองถิ่น
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การเมืองภาคพลเมือง
xxxx

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
15 (X-X-X)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 14

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศท 0202
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศท 0203
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0209
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0211
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0216
รวม

ชื่อรายวิชา
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
การบริหารโครงการและงบประมาณ
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
กฎหมายปกครอง

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 (13-4-28)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศท 0204
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0210
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0215
เฉพาะ
การฝกงาน
ปท 0227
เลือกเสรี
xxxx
xx xxxx
รวม

ชื่อรายวิชา
พลังของแผนดิน
การบริหารงานคลังทองถิ่น
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
การฝกประสบการณ
xxxx

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (240)
3 (x-x-x)
15 (x-x-x)

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความสําคัญในการอานและการฟง การมีวิจารณญาน วิเคราะห ตีความและประเมินคา การ
ฟงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใชภาษาไทยในการแสวงหาความรู และสรางสรรค
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทํางาน
หมายเหตุ : ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มากอน
ศท 0104
GE 0104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
Development of Speaking and Writing Skills

ความสําคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพื่อสรางแรงบันดาลใจ การ
นําเสนอความคิดเห็นอยางเปนระบบ การนําเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาคนควา
และการทํางาน และการเขียนสรุปความ ฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณคา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอาน การคิดวิเคราะห ประเมินคา
ทัศน คานิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร

โลก

ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชกิจกรรรมนันทนาการเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย การ
นําคําศัพท สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพทและสํานวนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ความเขาใจ ใน
วัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพมา (Burmese))
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเปนชุมชนและความเขมแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน
เครื่องมือสําหรับปฏิบัติการเรียนรูชุมชนในภาคสนาม ปญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสวนรวม ใน
การพัฒนาชุมชน
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ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุงหมายและการจัดการชีวิต ปญญาทางอารมณ หลักธรรมที่ใชในการดําเนินชีวิต ภาวะ
ผูนํา การรูจักใชเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล ในชุมชน
ที่เปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม คุณคา
และเอกลั ก ษณ ที่ ดี งามอย า งไทย การมี จิ ต อาสา และสํ านึ กสาธารณะ การมีส ว นรว มในระบบประชาธิป ไตย
วิเคราะหปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทําโครงการในบทบาทหนาที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี บังคับ ๖ หนวยกิต
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข าใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน สังคม
ออนไลน การเรี ย นรู แ ละการสื บ ค น จากสื่ อ ดิ จิ ทั ล การวิ เคราะห แ ละรู เท า ทั น สื่ อ นํ าเสนอในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค วิธีการ
แกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากปญหา
สิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
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โปรแกรมสํ าเร็จ รูป ในการทํ างาน การใช งานและบํ ารุงรั กษาคอมพิ วเตอร ฝกโปรแกรมประมวล
ผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพและจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การ
จัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิ รนั ยและอุปนั ย การวัดในมาตราวัด
ตางๆ การหาพื้นที่ ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
สวนลด ขั้นตอนในการสํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน
ความนาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
หมวดวิชาเฉพาะ
ปท 0201
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
LG 0201
Introduction to Political Science
แนวคิด ทฤษฎี ขอบขายของหลักรัฐศาสตร ความสัมพัน ธระหวางวิชารัฐศาสตรกับ สาขาวิช าอื่น
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ กั บ ประชาชน และกระบวนการทางการเมื อ ง รั ฐ บาล รั ฐ สภา พรรคการเมื อ ง
กลุมผลประโยชน ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ
ปท 0202
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
LG 0202
Introduction to Law
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย
การจัดทําและเสนอรางกฎหมาย การตีความ การบังคับใชกฎหมาย กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา
ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมทางเพง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปท 0203
การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
LG 0203
Thai Politics and Government
องคค วามรู ท างการเมื อ งและการปกครอง ที่ เ ปน ประโยชนต อ การเมื อ งและการปกครองของไทย
การศึกษาเหตุ การณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทยของไทยด านเศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรม ใหผเู รียนวิเคราะหปรากฏการณทางการเมืองไทยตาง ๆ
ปท 0204
การปกครองทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0204
Local Government
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ พัฒนาการเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น รูปแบบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประวัติและพัฒนาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย โครงสราง องคประกอบ และอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย ปญหา ตลอดจนแนวโนมการปกครองทองถิ่นไทยในอนาคต
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ปท 0205
เศรษฐศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
LG 0205
General Economics
หลักการเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคดานการเมืองและเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ของผู บ ริโภค ป จ จั ย ที่ กํ าหนดอุ ป สงค แ ละอุป ทานของสิน ค า และป จ จัย การผลิ ตในตลาด การกําหนดรายได
ประชาชาติ การออม การลงทุน อุปสงคและอุปทานของเงิน สภาพและปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
แนวทางแกไขของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการคาระหวางประเทศ
ปท 0206
องคการและการบริหารงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0206
Organization and Public Administration
ทฤษฏี เกี่ ย วกั บ องค ก าร การบริ ห ารงานภาครัฐ การวางแผน การจั ด องค ก าร การจัด คนเข าทํ างาน
การสั่งการหรือการอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
ปท 0207
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
LG 0207
Introduction to Social Science Research
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการทําการวิจัยเบื้องตน โดยวิเคราะหสภาพปญหาและ
ศักยภาพของชุมชน กําหนดหัวขอการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูล การวิเคราะห
การแปลผลขอมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย
ปท 0208
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0208
Public Human Resource Management
ปรัช ญา ความเป น มา แนวคิ ด และนโยบายการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย ตั้งแต การวางแผนกํา ลังคน
การกําหนดงานและตําแหนง การกําหนดเงินเดือน และคาตอบแทน การสรรหา การพัฒนาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียน โยกยาย การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การออกจาก
ราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ปท 0209
การบริหารโครงการและงบประมาณ
3 (3-0-6)
LG 0209
Project and Budget Management
หลักการเขียนโครงการ การดําเนินโครงการ การบริหารโครงการ การจัดทํางบประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล
แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ เทคนิคการบริหาร การควบคุมโครงการ การกํากับติดตามและประเมินผล
โครงการ ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน
ปท 0210
การบริหารงานคลังทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0210
Local Financial Management
ระบบงานคลังของหนวยงานของรัฐและทองถิ่น การจัดการการคลังสวนทองถิ่นในมิติของรายรับ รายจาย
และเงินอุดหนุน การพึ่งตนเองทางการคลัง ความสัมพันธระหวางการคลังและเศรษฐกิจทองถิ่น หลักธรรมาภิบาล
ในการบริ ห ารงานคลั งและงบประมาณท อ งถิ่ น การวิเคราะห แ ผนและโครงการเพื่ อ การจั ด สรรงบประมาณ
การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะหงบดุลคลังทองถิ่นขอจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบ
การคลังทองถิ่น
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ปท 0211
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0211
Local Administrative Development
แนวคิดการบริหาร การพัฒนา การพัฒนาทองถิ่น บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมชุมชน วิเคราะห
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารการพัฒนาทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชน องคกรเอกชน และหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของบทบาทขององคกรปกครองทองถิ่นในการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะหโครงการพัฒนาของทองถิ่น
ปท 0212
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (2-2-5)
LG 0212
Public Policy and Planning
แนวคิดและวิธีการในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการบริการสาธารณะ การนํานโยบายไป
ปฏิบั ติ การประเมิ น ผลของนโยบาย การวิเคราะห น โยบายและแผน ระดั บ ของแผน ขั้ น ตอนของการวางแผน
สารสนเทศในการทํ าแผน การนํ าแผนไปปฏิบั ติ ป ญ หาและอุ ป สรรคในการกํ าหนดนโยบายและการวางแผน
การฝกปฏิบัติในการจัดทําแผนในระดับทองถิ่น
ปท 0213
การเมืองภาคพลเมือง
3(3-0-6)
LG 0213
Civil Politics
แนวคิด การเมืองภาคพลเมื อง สิทธิ หนาที่ และการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการสรางสํานึ ก
ความเปนพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม ภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย
ปท 0214
ภาวะผูนํา
3 (3-0-6)
LG 0214
Leaderships
แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับภาวะผูนํา คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทหนาที่ของผูนํา ทักษะการ
แกไขปญหาความขัดแยง การสรางทีมงาน ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีตัวอยางและฝก
ทักษะการรับรูทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลตอสังคม การชวยเหลือกันทางสังคม การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคล การพัฒนาทัศนคติ การเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมที่ถูกตอง เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเปนผูนําชุมชน
ปท 0215
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
3 (2-2-5)
LG 0215
Seminar on Local Government
หลักการสัมมนา ศึกษาการเมืองการปกครองทองถิ่น การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมทองถิ่น บทบาทของทองถิ่นเพื่อลดความเหลี่อมล้ําทางสังคม การวิเคราะหแนวโนมการกระจาย
อํานาจของทองถิ่นในอนาคตโดยรูปแบบการจัดสัมมนา
ปท 0216
กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
LG 0216
Administrative Laws
ประวัติ แนวความคิดและทฤษฎีทางการปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง ระบบกฎหมายปกครอง
ไทย ความสัมพัน ธระหวางรัฐกับ เอกชน การวิเคราะหปญหาทางการปกครอง คําสั่งทางปกครอง คดี ปกครอง
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และพระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
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ปท 0217
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
LG 0217
Criminal Laws : General Principles
ลั กษณะของกฎหมายทั่ ว ไป หลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมายอาญา ความรับ ผิ ดทางอาญา ลั กษณะของโทษ
การกําหนดโทษ เหตุตางๆอันเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 รวมถึงบทบัญญัติ
ที่ใชแกความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3
ปท 0218
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
LG 0218
Criminal Laws : Offense
แนวความคิดในการกําหนดความผิดประเภทตาง ๆ และวิธีการลงโทษหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานตางๆ
หมายเหตุ : กอนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป มากอน
ปท 0219
การจัดซื้อและจัดจาง
3 (3-0-6)
LG 0219
Procurement
แนวคิดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับปจจุบัน หนังสือเวียน
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - GP) วาดวย วิธีการจัดหา
การจัดทําเอง การจัดซื้อจัดจาง การควบคุม บริหารสัญญา การตรวจสอบ การจําหนาย โดยเนนกรณีศึกษาการ
จัดซื้อจัดจางในหนวยงานของรัฐ
ปท 0220
การจัดสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
LG 0220
Social Welfare Management
แนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการทางสังคมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน แนวโนมในอนาคต บทบาทหนาที่ของรัฐ
นโยบายดานการบริการทางสังคมของรัฐ รูปแบบสวัสดิการสังคม บทบาทของรัฐทองถิ่นและประชาชนในการจัด
สวัสดิการทางสังคม เทคนิคการใหบริการสวัสดิการทางสังคม กรณีศึกษาการบริการสวัสดิการสังคมและชุมชน
ปท 0221
สุขภาวะชุมชน
3 (3-0-6)
LG 0221
Community Health
ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดเรื่องสุขภาวะในชุมชน ตลอดจนนโยบายสุขภาพแหงชาติ ระบบสุข
ภาวะชุมชน หลักประกัน สุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพองครวม
การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ การประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นและการแพทยทางเลือกในการดูแล
สุขภาวะชุมชน กรณีศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน
ปท 0222
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
LG 0222
Community Tourism Management
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน นโยบายรั ฐ เกี่ ย วกั บ การท องเที่ ย ว กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ศึกษาวิเคราะหศักยภาพดานการทองเที่ยวของทองถิ่น รูปแบบการจัดการทองเที่ยว
บทบาทของทองถิ่นและชุมชนตอการทองเที่ยว การวางแผน การวางกลยุทธการจัดการทองเที่ยวของทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 21

ปท 0223
การจัดผังเมืองและการโยธา
3 (3-0-6)
LG 0223
Public Works and Town & Country Planning
หลักการ กฎหมายที่เกี่ยวของในการวางผังเมือง การจัดการวางผังเมือง การออกแบบผังเมืองในชุมชน
กระบวนการวางผังเมือง มาตรการตาง ๆ ในการวางผังเมือง
ปท 0224
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0224
Communication for Local Development
กระบวนการสื่ อสาร วิ เคราะห ป ญ หาของการสื่อสารในทองถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนในการพั ฒ นา
ทองถิ่น การสื่อสารในหลายรูปแบบในชุมชน การฝกปฏิบัติดานการสื่อสารในชุมชนรวมกับหนวยงานในระดับพื้นที่
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ปท 0225
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
LG 0225
Community Enterprise Management
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือน ลักษณะแนวคิด ประเภท วิธีการ กระบวนการ
รูป แบบและพั ฒ นาการของวิส าหกิ จชุ มชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิ ต การส งเสริ มการตลาด
กลยุทธการพัฒนาความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน บทบาทของทองถิ่นในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และกรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ปท 0226
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
LG 0226
Constitution and Political Institutions
ทฤษฎีทั่วไปของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ อํานาจรัฐ วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม รูปแบบ
ของรัฐธรรมนูญ การแบงแยกอํานาจอธิปไตย ความสัมพันธระหวางอํานาจ สถาบันการเมืองของประเทศที่ใชระบบ
การปกครองประชาธิปไตย ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอระบบการเมืองของประเทศและศึกษารัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน
ปท 0227
การฝกประสบการณ
3(240 ชม.)
LG 0227
Field Experience in Local Government
ฝ ก ปฏิ บั ติ งานด า นการปกครองท อ งถิ่ น ในหน ว ยงานภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชน หรื อ องค ก รอื่ น ๆ
การบริหารจัดการโครงการ โดยเนนงานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งานบุคลากร
งานใหบริการสาธารณะ งานสํารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประสานงานชุมชน การใหความรู การจัด
นิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
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3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

นางสาวภรตา อภิรักษากุล 3 9400 50150 XX X

ตําแหนง
ทางวิชาการ
-

คุณวุฒิ
การศึกษา
รป.ม.

สาขาวิชา

น.บ.

รัฐประศาสน
ศาสตร
การจัดการ
ทั่วไป
รัฐประศาสน
ศาสตร
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสน
ศาสตร
กฎหมาย

ศศ.บ.

รัฐศาสตร

ศศ.บ.
นางสาวซุฟเฟยนี สนิ

1 9499 00109 XX X

-

รปม.

นายวีระศักดิ์ บุญญดิฐ

5 1024 99014 XX X

-

ศศ.บ.
พบ.ม.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันราชภัฏยะลา

2552
2537

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

2553
2539
2528
2523

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นายชยพล พุฒยอด

ศษ.ม. การพัฒนาชุมชน

นายสุริยา หวาหลํา

นางสุวรรณี วัชรีบํารุง

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ปท 0215 สัมมนาการปกครองทองถิ่น

วศ.บ. โยธา
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
เปนภาษานานาชาติ
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศศ.บ. อังกฤษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต

กศ.บ.ศิลปศึกษา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2549
2544
2557
2553
2552
2530

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางระบอบ แกวลายทอง ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาไทย
นส.ทัศนีย ฤกษสโมสร ศศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
สส.บ. สารสนเทศศึกษา
นายอานัส ยูนุ
รป.ม.
ศศ.บ. รัฐศาสตร
พันเอกสนิท บุญราศรี
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
ศศ.บ. รัฐศาสตร

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา

ตําแหนง/ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
ขาราชการบํานาญ

ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

พนักงานบริหารงานทั่วไป

ปท 0201 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ
สัสดีจังหวัดปตตานี

ปท 0214 ภาวะผูนํา
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นางสาวพรพิมล อุไรรัตน
นายพันธุเกียรติ จางเจริญ

นายเมธา สุบิน
นายอับดุลเลาะ อาลี

ศศ.ม. ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
ศศ.บ. วัฒนธรรมศึกษา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
พบ.ม. พัฒนาสังคม
น.บ. กฎหมาย

ศศ.ม. ศึกษาศาสตรพัฒนา
ชุมชน
ศศ.บ. รัฐศาสตร
นายชวรัตน จันทรเพชร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
นายมัรซูกี มะเย็ง
วท.ม. วิธีวิทยาการวิจัย
ศ.บ. เศรษฐศาสตร
นายเจะมูหามัดสัน เจะอูมา รปม.
ศศ.บ. รัฐศาสตร
นายมะรอกี เวาะเลง
ศษ.ม. การจัดการพัฒนาสังคม
ศศ.บ. สุขศึกษา
นายอานัส ยูนุ
รป.ม.
ศศ.บ. รัฐศาสตร
นางเพียงเพ็ญ แผวสะอาด ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กศ.บ. สังคมศึกษา
นายนราพิพัฒน สาอะ
รป.ม. การบริหารทรัพยากร
มนุษย
รป.บ. การจัดการทั่วไป
นายธงรัฐ ธรรมเจริญ
ศศ.ม. นโยบายและการ
วางแผน
บธ.บ. การตลาด
นางสาวเนตรชนก ดําลอง รป.ม. การปกครองทองถิ่น
ศศ.บ. พัฒนาสังคม

ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน

ประชาสัมพันธ

ปท 0202 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปตตานี
ขาราชการบํานาญ

ปท 0206องคการและการบริหารงานภาครัฐ
ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง
ปท 0226 รัฐธรรมนูญและสถาบัณการเมือง
ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย
ปท 0204 การปกครองทองถิ่น
ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป

ปลัดอําเภอ
เจาหนาที่บริหารสินเชื่อพิเศษ

ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน

ผูชวยสอน

ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

ศท 0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญหา ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
ศท 0204 ศาสตรพระราชา
ปท 0212 นโยบายสาธารณและการวางแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิอชอบตอ
ผูอํานวยการ
สังคม
ชํานาญการพิเศษ
ปท 0211 การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
ปลัดอําเภอ
ปท 0209 การบริหารโครงการและ
งบประมาณ
ปท 0210 การบริหารงานคลังทองถิ่น

ปลัดอําเภอ
นักบริหารงานเทศบาล
ระดับ 7

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถามี)
การฝกประสบการณภาคสนามเพื่อฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่เรียนมาปรับใชกับสภาพ
การทํางานจริง ตลอดจนเพื่อการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานกอนออกไปทํางานจริง ซึ่งแบงนักศึกษาออกเปน
2 กลุม ดังนี้
1) กลุมนักศึกษาที่ไมมีอาชีพ จะใหดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการหรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน
2) กลุ มนั กศึ กษาที่ มี อาชี พทั้ งที่ สอดคล องและไม สอดคล องกับวิ ชาชี พ จะให ดํ าเนิ นการจัดทํ าโครงการ
ที่มีความสอดคลองกับหลักสูตร ในการพัฒนางานของตนเองอันเปนประโยชนตออาชีพของตนเองหรือหนวยงาน
หรือองคกรที่ปฏิบัติงานอยู
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 สามารถบู ร ณาการความรูที่ เรี ย นมาเพื่ อ การพั ฒ นาและเสนอแนวทางการแก ป ญ หาการ
ปกครองทองถิ่นไดอยางสรางสรรค
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4.1.2 มีภาวะผูนําและผูตาม มีมนุษยสัมพันธ วางตนอยางเหมาะสม และทํางานรวมกับผูอื่นได
4.1.3 มี ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี วิ นั ย ตรงเวลา และความรับ ผิ ด ชอบ เข าใจวั ฒ นธรรมขององค ก ร
สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงขององคกรได
4.1.4 มี ความกลาในการแสดงออก คิด อยางสรางสรรค และรับฟ งความคิ ดเห็นของผูอื่น ไดอย าง
เหมาะสม
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
240 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
- ไมมี -
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 มีความเปนผูนํา และความรับผิดชอบตอตนเอง - จัดรายวิชาสอนภาวะผูนําโดยเฉพาะในหลักสูตร
และสังคม
- จั ด ให แ ต ล ะรายวิ ช ามอบหมายการทํ า งานเป น
กลุม กําหนดหัวหนากลุม และใหทุกคนมีสวนรวม
ในการนําเสนอ เพื่อฝกการสรางภาวะผูนําและการ
เปนสมาชิกที่ดี โดยหมุนเวียนกันไป
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตัวเอง เชน การเขาเรียน
ตรงเวลา เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมใน
ชั้ น เรี ย น การเสริ ม ความกล า ในการแสดงความ
คิดเห็น
- สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของวิทยาลัย
เพื่อสรางภาวะผูนําและการทํางานรวมกับผูอื่น
1.2 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษา - จัดใหมีการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน และศึกษา
ตางประเทศในการสื่อสารและการใชงานเทคโนโลยี เรี ย นรู ในรายวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ และ
สารสนเทศ
ภาษาเพื่อนบานตามโครงสรางรายวิชาของหลักสูตร
- จั ด ให ผู ส อนใช สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การเขาถึงและ
การสื บ ค น องค ค วามรู จ ากสื่ อ บนอิ น เทอร เ น็ ต
และการจัดกิจกรรมหองเรียนผานสื่อออนไลน
1.3 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และทํางาน - เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได ทํ ากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
เปนทีม
ตางๆ อาทิเชน กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมมหกรรม
วิชาการ
- มอบหมายงานหรื อโครงงาน/โครงการเป น ราย
กลุม
1.4 มี คุณ ธรรม จริยธรรม ต อตนเอง วิช าชีพและ - จัดใหเขารวมกิจกรรมฝกอบรมมารยาทและความ
สังคม และมารยาทที่ดีงาม
ฉลาดทางสังคม เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
และมารยาทที่ดีงามในสังคม
- จั ด ให มี ก ารสอดแทรกในทุ ก วิ ช าเรี ย นด า น
คุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย ตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.5 มีความเคารพซึ่งกันและกัน และยอมรับความ - จัดกิจกรรมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่ อ ร ว มศึ ก ษาเรี ย นรู วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
เกิดการยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน
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คุณลักษณะพิเศษ
1.6 มีจิตสาธารณะ รวมพัฒนาชุมชน

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
ส งเสริ มให เกิ ดคุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค และร วม
ช วยเหลื อชุ มชนตามอั ตลั กษณ ของวิ ทยาลั ยชุ มชน
ปตตานี

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝเรียนรู
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา
กลยุทธการสอน
(1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา
(2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ
(3) จัดทําโครงงานที่สะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผูเรียนประเมินตนเอง
2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง
(2) มี ความรู ความเข าใจ เห็น คุณ คาของศิล ปวัฒ นธรรม และภูมิป ญ ญา เขาใจความสัม พัน ธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(3) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น
(4) มี ค วามรู ความเข า ใจ เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และ
เทคโนโลยี
กลยุทธการสอน
(1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปนกลุม
(2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง และ
นําเสนอความรูได
(3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ
(4) ฝกทักษะตางๆ ที่เปนจุดเนนของแตละรายวิชา
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู
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สรางสรรค

(2) การประเมินยอยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.1.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เชื่อมโยงความคิดอยางองครวม
(2) สามารถระบุ ป ระเด็ น ป ญ หา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก ป ญ หาอย างมี คุณ ค าและ
กลยุทธการสอน
(1) การฝกทักษะยอย
(2) การจัดทําโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทํางานเปนกลุม
(3) การอภิปรายกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(4) ฝกคิดดวยวิธีการตางๆ
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ
(3) ประเมินการทํางานรวมกัน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอื่น ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน
(3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพึ่งตนเองได
กลยุทธการสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝกการทํางานเปนทีม
(3) ฝกบทบาทภาวะผูนํา และผูตาม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทํางานเปนกลุม
(2) ประเมินผลงานของกลุม
(3) ประเมินภาวะผูนํา และผูตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตางๆ
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
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กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ
(2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม
(3) รูจักแบงปน และมีจิตสาธารณะ
กลยุทธการสอน
(1) บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ
(2) กําหนดขอตกลงรวมกันในการเรียนการสอนและการเปนนักศึกษาของวิทยาลัย
(3) สงเสริม ยกยอง ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบดานคุณธรรม จริยธรรม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความตรงตอเวลาในการทํากิจกรรม การเรียนรู และการสงงาน
(2) ประเมินการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม และการมีจิตสาธารณะ
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการที่สําคัญของวิชาการปกครองทองถิ่น
(2) มี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู และการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและแก ป ญ หา
การปกครองทองถิ่น
(3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสวนทองถิ่น
กลยุทธการสอน
(1) การเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู
(2) การเรียนการสอนตามกระบวนการแกปญหา และนําเสนอผลการเรียนรูของผูเรียน
(3) การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจยั เชิงพื้นที่
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการปฏิบัติจริง
(2) ประเมินจากผลงาน
(3) ประเมินระหวางเรียนและประเมินผลรวม
2.2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา
(2) สามารถประยุกตใชความรูและหลักวิชา เพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการแกปญหาไดอยาง
สรางสรรค
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เหมาะสม

กลยุทธการสอน
(1) ฝกทักษะกระบวนการคิด รายบุคคลและกระบวนการกลุม
(2) มอบหมายงานในลักษณะการทําโครงงาน
(3) จัดกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติในสถานการณจริง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกปญหา
(2) ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถคิ ด และแสดงออกได อย างเสรี สรางสรรค และรับ ฟ งความคิดเห็ น ของผูอื่น อยาง

(2) มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง และสวนรวม
(3) สามารถพัฒนาตนเองดานมนุษยสัมพันธ และปรับตัว วางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาท
หนาที่ใหทํางานรวมกับผูอื่นได
กลยุทธการสอน
(1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ เน น ให แสดงออกทางความคิด เป ด โอกาสผูเรีย นแสดงออกทาง
ความคิดอยางสรางสรรค
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
(3) จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาในรายบุคคลและรายกลุม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุม
(2) ประเมินจากผลงาน การนําเสนองาน
(3) ประเมินตนเอง เพื่อนรวมชั้นเรียน และครูผูสอน
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คนควาขอมูล และนําเสนอได
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถวิเคราะหขอมูล สื่อสาร และนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช เทคนิ คพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะห ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายขอมูล ไดถูกตอง
กลยุทธการสอน
(1) การมอบหมายงาน
(2) การทําโครงงานกลุม
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ฝกทักษะการนําเสนอ และการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลงาน
(2) ประเมินผลโครงงาน
(3) ประเมินผลการฝกทักษะ
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
กลุมวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105 ปญญาจากวรรณกรรม
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
ศท 0204 พลังของแผนดิน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล
ศท 0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญญา
ศท 0303 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ศท 0305 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
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3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู








4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา
ปท 0201 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ปท 0202 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย
ปม 0204 การปกครองทองถิ่น
ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป
ปท 0206 องคการและการบริหารงานภาครัฐ
ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ
ปท 0210 การบริหารงานคลังทองถิ่น
ปท 0211 การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง
ปท 0214 ภาวะผูนํา
ปท 0215 สัมมนาการปกครองทองถิ่น
ปท 0216 กฎหมายปกครอง
ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู
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4. ดานทักษะ
3. ดานทักษะ ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
ทางปญญา
รับผิดชอบ
1
2
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5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
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รายวิชา
ปท 0219 การจัดซื้อและจัดจาง
ปท 0220 การจัดสวัสดิการสังคม
ปท 0221 สุขภาวะชุมชน
ปท 0222 การจัดการทองเที่ยวชุมชน
ปท 0223 การจัดผังเมืองและการโยธา
ปท 0224 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ปท 0225 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ปท 0226 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ปท 0227 การฝกประสบการณ

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู
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4. ดานทักษะ
3. ดานทักษะ ความสัมพันธระหวาง
ทางปญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยเรื่องการ
จัดการศึกษาต่ํากวาปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ประกอบดวย
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) กรรมการจากอาจารยประจํากลุมวิชา
2.1.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา
(1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
รายวิชา
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษาโดยกําหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ
(3) กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพื่อ
การเตรียมพรอมรับยการทวนสอบ ไดแก คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวนอื่น ๆ
ที่กําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแตละสวน เชน
กระดาษคําตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
(5) จัดทํารายงานผลการสอบทวนประจําภาคการศึกษา
2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุมรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามที่กําหนดเกณฑการประเมินผลการ
เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตล ะรายวิชา โดยพิ จารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้น งานหรือผลงาน
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ที่อาจารยประจําวิชาจัดทํา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา
ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจดัการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 ใหแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย
(1) กรรมการจากสํานักวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
2.2.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร
(1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษา
โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของ
(3) กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ที่ตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเกี่ยวของ
ทราบเพื่อการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา
(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
(5) จําทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา
2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
(1) กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผูใหขอมูล ที่สามารถนํามาใชวิเคราะห
ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา เพื่อประเมิน
ความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
(2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ งใช ดํ า เนิ น การเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลตามที่กําหนดไว
(3) ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเมื่อสิ้นสุด
ปการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(1) เรียนครบถวนตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร
(2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
(3) ผานการเขารวมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
(4) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา
(5) ไมมีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่นๆ กับวิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 6
การพัฒนาผูสอน
1. การเตรียมการสําหรับผูสอนใหม
1.1 ปฐมนิเทศผูสอนใหม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่ เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคูมือปฏิบั ติ
การจัดการเรียนการสอนของผูสอน
1.2 สงเสริมใหผูสอนใหมเขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน
ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้ แจงแนวทางในการจั ด การเรีย นการสอน แนวทางในการทํ าวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกผูสอน
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด ให ผู ส อนเข าฝ กอบรมสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรีย นการสอน กลยุ ท ธ
การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอก
2.1.2 จัดใหผูสอนเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตใชความรูที่ไดใหเกิดประโยชนตอ
การจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จั ด ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยใช วิ ธี ก ารจั ด การความรู (Knowledge Management)
เพื่อใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมใหผูสอนพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและหลักสูตร
2.2.3 สงเสริมใหผูสอนมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแกสังคม
2.2.4 สงเสริมใหผูสอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 36

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การกํากับมาตรฐานการบริหารงานของหลักสูตรจะดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ ดังนี้
1.1 อาจารย ผูรั บผิ ด ชอบหลั กสู ต ร และอาจารยประจําหลักสูต ร มีคุณ สมบัติส อดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน และในจํานวนนั้นตองเปน
ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอยางนอย 1 คน ทั้งนี้อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
และมอบหมายใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พัฒนา
หลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
สําหรับอาจารยที่จางเขามาเปนอาจารยประจําหลักสูตร จะมีสัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการ
จ า งอย า งชั ด เจนและไม น อ ยกว า 1 ป และในสั ญ ญาจ างจะมี ก ารระบุ ห น า ที่ ในการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ตั้ ง แต
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินผลและการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป ตามตัวบงชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นโดยจะครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ไวอยางชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดไวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 อาจารยประจํา หรือผูสอนประจํา จะปฏิบัติหนาที่งานสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
ชุมชน การศึกษาคนควาวิจัยเพื่อชุมชน และการบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
รายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน
1.3 อาจารยพิเศษ หรือผูสอนพิเศษ จะปฏิบัติหนาที่งานสอนและสงเสริมพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน เปนไปตามขอบังคับสภาบันวิทยาลัย
ชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558
2. ผูสําเร็จการศึกษา
หลั กสูตรมุ งพั ฒ นาผูสํ าเร็จการศึกษาที่ มีคุณ ภาพ ตอบสนองความต องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในขณะที่นักศึกษากําลังศึกษา และประเมินผลการ
มีงานทํา ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของสถานประกอบการหรือนายจาง มีการจัดการเพื่อติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแกไขปรับปรุง เพื่อใหไดผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
เปนไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่หลักสูตรกําหนด
3. นักศึกษา
3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
แตงตั้งผูสอนเปนที่ปรึกษาทางวิชาการและดานอื่นๆ ใหแกนักศึกษาทุกคน โดยใหนักศึกษาที่มีปญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษาปญหาทางดานวิชาการและดานอื่นๆ ไดตลอดเวลา
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3.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ าร อ งขอดู
กระดาษคํ าตอบในการสอบ ตลอดจนดู คะแนนและวิธีการประเมิ นของผูส อนในแตล ะวิชาได ทั้งนี้เปนไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน
4. ผูสอน
4.1 การรับผูสอนใหม
การรั บ สมั ค รผู ส อนใหม จ ะดํ าเนิ น การคั ด เลื อ กตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ ข องวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
โดยผูสอนใหมจะตองวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน
4.2 การมีสวนรวมของผูสอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารยผู รับ ผิดชอบหลั กสู ตร และผู สอน จะตองประชุ มรว มกั น ในการวางแผนการจั ดการเรีย น
การสอน ประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นการสอน และให ความเห็ น ชอบการประเมิน ผลทุ กรายวิช า รวมทั้ งเก็ บ
รวบรวมข อมู ล เพื่ อเตรีย มไวสํ าหรับ การพั ฒ นาหลักสูตร ตลอดจนใหคําปรึกษาหารือแนวทางที่ จะทําให บ รรลุ
เป า หมายตามหลั ก สู ต ร และเพื่ อ ให ได ผู สํ า เร็จ การศึ ก ษามี ผ ลการเรีย นรูเป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี ก ารแต งตั้ งอาจารยพิ เศษ เป น ไปตามข อบั งคั บ สภาบั น วิท ยาลัย ชุม ชน วาดว ย
คุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร
การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับ ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับ ใชในการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตร โดยกระทํ าทุกป
อย างต อเนื่ อ ง เพื่ อให เป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2552 และวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลักสูตร ซึ่งมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 รวมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
5.1.2 กําหนดคุณสมบั ติผูเข าศึ กษา คุณลักษณะผู สําเร็จการศึกษา และพั ฒนานั กศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ที่ตองการ
5.1.3 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พรอมนําไปสูกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชหลักสูตร
5.1.4 เสนอผู ส อนในแต ล ะรายวิช าที่เหมาะสมและเพีย งพอกับ จํานวนนักศึก ษา และทํ าการประเมิ น
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
5.1.5 สงเสริมและสนับสนุนผูสอนในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5.1.6 รับผิดชอบในการกําหนดแหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่เหมาะสม จัดผูสอนนิเทศ เตรียมความ
พรอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
5.1.7 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
และอื่นๆ อันจะเอื้อตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชงบประมาณของรัฐและเงินรายไดของสถานศึกษา ใหไดรับผล
การเรียนรูตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในดานคาตอบแทนผูสอน คาวัสดุการศึกษา คาสาธารณูปโภค คาบํารุง
สถานที่และอุปกรณ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มด า นหนั งสื อ เอกสาร ตํ า รา และการสื บ ค น ข อ มู ล ผ า นระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร และมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ ดังนี้
6.2.1 หองเรียนทั่วไป ภายในหองประกอบดวย อุปกรณการเรียนการสอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร
เครื่องเสียง และระบบโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จํานวน 24 หอง
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จํานวน 2 หอง
6.2.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ภายในหองประกอบดวย อุปกรณการเรียนการสอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง และระบบโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง
จํานวน 5 หอง
6.2.3 หองสมุด ภายในหองประกอบดวยหนังสือ เอกสาร ตํารา วารสาร และสิ่งพิมพอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น จํานวน 3,046 รายการ และอื่นๆ แบงเปนหมวดหมู ดังนี้
- หมวดเบ็ดเตล็ด
จํานวน 1,536 รายการ
- หมวดปรัชญา
จํานวน 876 รายการ
- หมวดศาสนา
จํานวน 493 รายการ
- หมวดสังคม
จํานวน 6,233 รายการ
- หมวดภาษา
จํานวน 644 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร
จํานวน 591 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตรประยุกต
จํานวน 3,350 รายการ
- หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง
จํานวน 346 รายการ
- หมวดวรรณคดี
จํานวน 2,497 รายการ
- หมวดประวัติศาสตรภูมิศาสตร
จํานวน 3,046 รายการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหผูสอนสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
6.3.2 มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน โดยมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ
6.3.3 มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใช
ประกอบการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน
6.3.4 มี ห อ งสมุ ด หรื อ แหล งความรู แ ละสิ่ งอํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค น ความรู ผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนในจํานวนที่เหมาะสม
6.3.5 มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระหว า งการเรี ย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม
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6.3.6 มี เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ป ระกอบการเรีย นวิช าปฏิ บั ติ ก ารระหวางการเรีย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม
6.3.7 มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดโดยมีปริมาณ
จํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
6.3.8 มี โปรแกรมที่ ติ ด ตั้ งบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ในการเรี ย นการสอนและ
มีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สํารวจความตองการการใชทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารยผูสอน ผูเรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ พรอมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตาม
ตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุม
หมวด 1 – หมวด 6
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป ดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. ผูสอนใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษา ที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการหรื อ นายจ า งที่ มี ต อ
ผูสําเร็จการศึกษา เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)
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เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ที่มีผล
ดําเนิน การบรรลุเป าหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบ งชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ งชี้บั งคับ และ
ตัวบงชี้รวมในแตละป
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ ใช ในการประเมิ น และปรับ ปรุงกลยุ ทธ ก ารสอนเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนนั้ น
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเปนหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
การตอบคําถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบยอยแตละหนวยสาระการเรียนรู และการสอบปลายภาคการศึกษา
ทําใหอาจารยผูสอนสามารถประเมินไดวาผูเรียนมีความเขาใจมากนอยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใชไมสามารถ
ทําใหนักศึกษาเขาใจได จะดําเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความ
เขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของผูสอนในการใชแผนกลยุทธการสอน
นักศึกษาประเมิน การสอนของผูสอนในแต ละรายวิชาผานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ดานงานทะเบี ย น วัดผลและประเมิ น ผลนั กศึ กษา ในทุ กๆ ดาน ทั้ งด านเทคนิ คการสอน จรรยาบรรณวิช าชี พ
การตรงต อเวลา การชี้ แ จงเป า หมายและวั ต ถุป ระสงคร ายวิช า เกณฑ การประเมิน ผลรายวิช า การใชสื่อและ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรม จริยธรรม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ดํ า เนิ น การติ ด ตามจากการปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าการฝ ก งาน ซึ่ ง ผู ส อนนิ เทศสามารถประเมิ น
โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเปนรายบุคคล สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกานั้น
จะประเมิ นโดยใชแบบสอบถามการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ/หรืออาจสัมภาษณ
ตัวแทนศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประเมินจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ
ดํ าเนิ น การสํ ารวจความพึ งพอใจของหน ว ยงานหรือสถานประกอบการที่ มีตอผูสําเร็จการศึ กษา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธกับสาขาวิชา ใหความเห็น
เชิงการพั ฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพื่ อการพัฒนาใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลการดําเนิ นงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอยางนอย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ป ก ารศึ ก ษา อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจํ า ป
โดยรวบรวมขอมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม เพื่อวางแผนปรับปรุงกลยุทธการสอนในปการศึกษาตอไป
4.2 เมื่ อครบรอบหลั กสู ตร อาจารยผู รับ ผิด ชอบหลั กสู ตรวิเคราะห ป ระสิทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวาผูสําเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผล
การวิเคราะหมาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรตอไป
4.3 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือสถานประกอบการ

