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คำนำ
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ที่ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น หน่วยงานหรือสถานประกอบการ และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 90
หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาแกน จานวน 18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ จานวน
39 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างคนที่มีคุณภาพ
ให้กับท้องถิ่น ให้เป็นกาลังสาคัญของการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแห่งรัฐ
หมายรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิด
และกระบวนการต่างๆ เพื่อสู่การพัฒนาประเทศ
ในนามคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสูตรอนุปริญญาฯ ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้หลักสูตรเล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนแล้วเสร็จพร้อมที่จะนาไปเปิดการ
เรียนการสอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) จะสามารถนาไปจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5 รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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เรื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาผู้สอน
1. การเตรียมการสาหรับผู้สอนใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. ผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
4. ผู้สอน
5. หลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
การปกครองท้องถิ่น

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
Associate Degree Program in Local Government

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

อนุปริญญา (การปกครองท้องถิ่น)
อ.(การปกครองท้องถิ่น)
Associate Degree (Local Government)
A.(Local Government)

3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียน
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน้า 2

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
6.3 สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2561
6.4 สภาสถาบัน วิทยาลัย ชุมชนให้ความเห็ นชอบหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่11
ธันวาคม 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมี ค วามพร้ อมเผยแพร่คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปี พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่
และพนักงานของรัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมทั้งเป็นผู้นาชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระ
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

นางสาวภรตา อภิรักษากุล 3 9400 50150 XX X อาจารย์ ชานาญการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

รป.ม.

น.บ.

รัฐประศาสน
ศาสตร์
การจัดการ
ทั่วไป
รัฐประศาสน
ศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสน
ศาสตร์
กฎหมาย

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์

ศศ.บ.
นางสาวซุฟเฟียนี สนิ*
นายวีระศักดิ์ บุญญดิฐ*

1 9499 00109 XX X
5 1024 99014 XX X

อาจารย์

รปม.

อาจารย์

ศศ.บ.
พบ.ม.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
สถาบันราชภัฏยะลา

2552
2537

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกาหนด

2553
2539
2528
2523
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) อยู่ ในห้ ว งเวลาของการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาพื้ น ฐานหลายด้ า นที่ สั่ ง สมมานาน
ท่ามกลางสถานการณ์ โลกที่เปลี่ย นแปลงรวดเร็ว มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่เข้มข้นมากขึ้น สั งคมที่ มีความ
เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็น อยู่ในสังคม และการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ระบบการบริหารจัดการ
ในภาครัฐยังคงขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ให้ บ รรลุ เป้ า ประสงค์ การให้ บ ริ ก ารประชาชนยั ง ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายที่ ข าด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส ส่งผลให้การ
ผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ จึงมีการปฏิรูปให้การบริหารราชการแผ่นดิน
มีป ระสิ ทธิภ าพ โปร่งใส และมีความรับ ผิ ดชอบ มุ่งเน้ นการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจัดการให้ แก่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามา
มีส่ วนร่วมในการพัฒ นา ลดการพึ่งพิงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐ บาล มีความคล่องตัว พึ่งตนเอง
ทางการคลั งได้ ในระยะยาว และสามารถจั ด บริก ารสาธารณะขั้น พื้ น ฐานแก่ ป ระชาชนอย่างมีม าตรฐานและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะน าไปสู่ การพัฒ นานวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ๆ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มุ่งเน้นการสร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิด
ของคนในชาติส ามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่ างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญ หาความมั่นคง เร่งค้นหา
เงื่อนไขของความขดแย้งในทุกมิติ ค้นหาแนวทางที่จะหยุดความรุนแรง และแก้ปัญหาในแนวทางสันติวิธีด้วยกา ร
ขจัดเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง เพื่อมิให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกว่าจะได้รับการปฏิบัติและ
การดูแ ลจากภาครัฐ อย่ างไม่ เป็ น ธรรมหรื อไม่เท่าเที ยมกับ ประชาชนส่ วนอื่น ๆ ของประเทศ และมีค วามรู้สึ ก
ภาคภูมิใจว่า สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขภายใต้อัตลักษณ์ของตนเอง โดยไม่มีการกดทับหรือผสมกลมกลืน พร้อม
ทั้งได้รับโอกาสในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกจึ งจ าเป็ น ต้ องพั ฒ นาหลั กสู ต รในเชิ งรุก ที่ มี ศั ก ยภาพ และ
สอดคล้ องกับ แนวทางการบริห ารจั ดการการปกครองส่ ว นท้ องถิ่นของประเทศ ที่มีป ระสิ ท ธิภ าพและโปร่งใส
เพื่ อ การผลั ก ดั น ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจนคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่
ของประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับท้องถิ่น เป็นกาลังสาคัญของการปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น เพื่ อให้ เกิด สั ม ฤทธิ์ผ ลตามนโยบายแห่ งรัฐ การสร้างความตระหนั กรู้ถึ งปรัช ญาการเมือ ง บริบ ททาง
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และความส าคั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น
รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ เพื่อสู่การพัฒนาประเทศ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
การพัฒ นาหลั กสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย ชุมชนปัตตานี ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิ ศ
ทางด้านการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สถานประกอบการทั้ งภาครัฐ และเอกชน ที่ มีความสอดคล้ องกับ สถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงทางด้านสั งคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทาง
วิชาชีพสาหรับยกระดับการศึกษาต่อในระดับปริญญา โดยมีเป้าประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้าน
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นบุคลากรที่มีความเป็นผู้นาที่ดี มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อีกทั้งเป็ นผู้ มีคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิช าชีพ และมีจิตสาธารณะ ร่วมพัฒ นาชุมชน
กลับคืนสู่ชุมชน เพราะตระหนักไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน คือ การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนา
ท้องถิ่น คือ การร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนิ น การโดยอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสูตร/อาจารย์ประจาหลักสู ตร ติดต่อประสานงานและ
ให้ คาปรึ กษาหารือ ระหว่างผู้ ส อนรายวิช าที่ ส อนให้ ห ลั ก สู ตรอื่น และที่ ส อนโดยหลั กสู ต รอื่น ด้ านเนื้ อหาสาระ
การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ประชาชนเข้มแข็ง ร่วมมือปกครองดูแลกันเอง คือความงอกงามไพบูลย์ของชุมชนและท้องถิ่น
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็ น หลั กสู ตรที่ ส ร้ างคนที่ มี คุณ ภาพให้ กับ ท้ อ งถิ่น ให้ เป็ น กาลั งส าคั ญ ของการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
เพื่ อให้ เกิดสั มฤทธิ์ผ ลตามนโยบายแห่ งรั ฐ หมายรวมถึงสร้างความตระหนั กรู้ถึงปรัช ญาการเมือง บริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และความสาคัญของการเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริห ารและให้ บ ริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น
รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ เพื่อสู่การพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการท้องถิ่น
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การปกครองท้องถิ่น
(3) มีทักษะมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ทักษะการบริหารจัดการท้องถิ่น และมีภาวะผู้นา
(4) มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
(5) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และคิดเชิงวิพากษ์
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. พั ฒ นาหลั กสู ตรให้ มี ม าตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. และสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ความต้องการตลาด/
ผู้ ป ระกอบการ/การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมปัจจุบัน
2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน ด้ ว ยการบู ร ณาการรู ป แบบ
การสอนต่ างๆ ให้ มี ส อดคล้ องกั บ
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตร

กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
- ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต ร - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
- รายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- วางแผนและดาเนินการปรับปรุง
กระบวนการเรี ย นการสอนให้ มี
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ผ ล ก า ร
ด าเนิ น การของรายวิ ช าและ
ประสบการณ์ ภ าคสนามอย่ า ง
สม่าเสมอ

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
- รายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)
- รายงานผลการด าเนิ น การของ
รายวิชา (มคอ.5)
- รายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และสาเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั กศึกษามีพื้น ฐานความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ในระดับต่า ทาให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไม่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง
ย้ายสาขาวิชาในภายหลัง
2.3.3 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน
วัยวุฒิ ด้านอาชีพ และวิถีชีวิต
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษา
รุ่นพี่เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องจะก่อให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างนักศึกษา ซึ่งจะมีช่องว่าง
น้อยกว่านักศึกษาและอาจารย์
2.4.3 จัดให้มีโครงการเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2561
90
90
-

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
90
90
90
90
90
90
90
90
180
270
270
90
90

2565
90
90
90
270
90

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าตอบแทนผูส้ อน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าบารุงสถานที่
รวม
รายละเอียดรายจ่าย
ค่าตอบแทนผูส้ อน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าบารุงสถานที่
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี

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

1/2561
2/2561
218,700 218,700
24,000
24,000
9,000
9,000
251,700 251,700
90
90
2,797
2,797
5,594

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
5,594

1/2563
2/2563
631,800 595,350
72,000
72,000
27,000
27,000
730,800 694,350
270
270
2,707
2,572
5,279

1/2561
49,950
218,700
24,000
9,000
301,650

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

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต
ให้เป็ นไปตามระเบีย บสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา
พ.ศ. 2560
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
จานวน
18
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
จานวน
39
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จานวน
30
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
จานวน
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกาหนดรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกาหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กาหนด ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสกลุ่มวิชา
01 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
02 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
มีหลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรย่อรหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) กลุม่ วิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
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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
ศท 0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
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
Civics and Social Responsibility
ศท 0204
พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
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
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
ศท 0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(1) รายวิชาบังคับจานวน
24 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
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GE 0102
ศท 0103
GE 0103

English for Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3 (2-2-5)

(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
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
Civics and Social Responsibility
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
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
(2) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ปท 0201
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
LG 0201
Introduction to Political Science
ปท 0202
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
LG 0202
Introduction to Law
ปท 0203
การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
LG 0203
Thai Politics and Government
ปท 0204
การปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0204
Local Government
ปท 0205
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
LG 0205
General Economics
ปท 0206
องค์การและการบริหารงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0206
Organization and Public Administration
(2) วิชาเฉพาะด้าน

จานวน

39 หน่วยกิต
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(2.1) วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ปท 0207
การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
LG 0207
Introduction to Social Science Research
ปท 0208
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0208
Public Human Resource Management
ปท 0209
การบริหารโครงการและงบประมาณ
3 (2-2-5)
LG 0209
Project and Budget Management
ปท 0210
การบริหารงานคลังท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0210
Local Financial Management
ปท 0211
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0211
Local Administrative Development
ปท 0212
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (2-2-5)
LG 0212
Public Policy and Planning
ปท 0213
การเมืองภาคพลเมือง
3 (3-0-6)
LG 0213
Civil Politics
ปท 0214
ภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
LG 0214
Leaderships
ปท 0215
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
3 (2-2-5)
LG 0215
Seminar on Local Government
ปท 0216
กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
LG 0216
Administrative Law
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

จานวน

6
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
Criminal Law 2 : Offense
การจัดซื้อและจัดจ้าง
3 (3-0-6)
Procurement
การจัดสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
Social Welfare Management
สุขภาวะชุมชน
3 (3-0-6)
Community Health
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community Tourism Management
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ปท 0223
LG 0223
ปท 0224
LG 0224
ปท 0225
LG 0225
ปท 0226
LG 0226

การจัดผังเมืองและการโยธา
3 (3-0-6)
Public Works and Town & Country Planning
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Communication for Local Development
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
Community Enterprise Management
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
Constitution and Political Institutions

(2.3) วิชาการฝึกงาน
จานวน
3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(ชั่วโมง)
ปท 0227
การฝึกประสบการณ์3
(240 ชั่วโมง)
LG 0227
Field Experience in Local Government
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิช า
ที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยมีจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีดังนี้
จานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 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) ฝึกงาน
3 นก.
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 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
3
15

15

15

15
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศท 0101
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0201
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศท 0301
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
แกน
ปท 0201
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0214
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
จังหวัดศึกษา
การเข้าใจดิจิทัล

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ภาวะผู้นา

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ

กลุ่มวิชา
ภาษา
ภาษา
แกน
แกน
เลือก

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

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
องค์การและการบริหารงานภาครัฐ
xxxx

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ

กลุ่มวิชา
ภาษา
แกน
แกน
บังคับ
บังคับ

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

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
การเมืองการปกครองของไทย
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
แกน
เฉพาะ
บังคับ
เฉพาะ
บังคับ

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

หน่วยกิต
3 (2-2-5)

ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น
ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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เฉพาะ

เลือก

ปท xxxx xxxx
รวม

3 (x-x-x)
15 (X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0202
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0203
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0209
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0211
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0216
รวม

ชื่อรายวิชา
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
การบริหารโครงการและงบประมาณ
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0204
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0210
เฉพาะ
บังคับ
ปท 0215
เฉพาะ
การฝึกงาน
ปท 0227
เลือกเสรี
xxxx
xx xxxx
รวม

ชื่อรายวิชา
พลังของแผ่นดิน
การบริหารงานคลังท้องถิ่น
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
การฝึกประสบการณ์
xxxx

หน่วยกิต
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 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความสาคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การ
ฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทางาน
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
ศท 0104
GE 0104

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

ความสาคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การ
นาเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนาเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขี ยนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และการทางาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า
ทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร

โลก

ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การ
นาคาศัพท์ สานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คาศัพท์และสานวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพม่า (Burmese))
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน
เครื่องมือสาหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน
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ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิต ภาวะ
ผู้นา การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล ในชุมชน
ที่เป็นแบบอย่างการดาเนินชีวิต และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่า
และเอกลั ก ษณ์ ที่ ดี งามอย่ างไทย การมี จิ ต อาสา และส านึ กสาธารณะ การมีส่ ว นร่ว มในระบบประชาธิป ไตย
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทาโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทาโครงงาน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ ๖ หน่วยกิต
ศท 0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่ อสารในยุคดิจิทัล การทาธุรกรรมออนไลน์ สั งคม
ออนไลน์ การเรี ย นรู้ แ ละการสื บ ค้ น จากสื่ อ ดิ จิ ทั ล การวิ เคราะห์ แ ละรู้ เท่ า ทั น สื่ อ น าเสนอในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมส าเร็จ รูป ในการทางาน การใช้งานและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล
ผลคา ตารางคานวณ และการนาเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนาเสนองาน การทามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด
ต่างๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคานวณภาษี กาไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
ส่วนลด ขั้นตอนในการสารวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น
หมวดวิชาเฉพาะ
ปท 0201
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
LG 0201
Introduction to Political Science
แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่ายของหลักรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิช าอื่น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ กั บ ประชาชน และกระบวนการทางการเมื อ ง รั ฐ บาล รั ฐ สภา พรรคการเมื อ ง
กลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปท 0202
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
LG 0202
Introduction to Law
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย
การจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย การตีความ การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา
ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมทางเพ่ง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปท 0203
การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
LG 0203
Thai Politics and Government
องคความรู ท างการเมื อ งและการปกครอง ที่ เปนประโยชนตอการเมื อ งและการปกครองของไทย
การศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทยของไทยด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ใหผูเรียนวิเคราะห์ปรากฏการณทางการเมืองไทยตาง ๆ
ปท 0204
การปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0204
Local Government
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจ พัฒนาการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น รูปแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประวัติและพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โครงสร้าง องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ปัญหา ตลอดจนแนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
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ปท 0205
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
LG 0205
General Economics
หลักการเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคด้านการเมืองและเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ของผู้ บ ริโภค ปั จ จั ย ที่ ก าหนดอุ ป สงค์แ ละอุป ทานของสิ น ค้ า และปั จ จัย การผลิ ตในตลาด การกาหนดรายได้
ประชาชาติ การออม การลงทุน อุปสงค์และอุปทานของเงิน สภาพและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
แนวทางแก้ไขของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ
ปท 0206
องค์การและการบริหารงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0206
Organization and Public Administration
ทฤษฏี เกี่ ย วกับ องค์ ก าร การบริ ห ารงานภาครัฐ การวางแผน การจั ด องค์ ก าร การจัด คนเข้ าท างาน
การสั่งการหรือการอานวยการ การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ปท 0207
การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
LG 0207
Introduction to Social Science Research
ความหมาย ความสาคัญ รูปแบบและกระบวนการทาการวิจัยเบื้องต้น โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ศักยภาพของชุมชน กาหนดหัวข้อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
การแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย
ปท 0208
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0208
Public Human Resource Management
ปรัช ญา ความเป็ น มา แนวคิ ด และนโยบายการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ตั้งแต่ การวางแผนกาลั งคน
การกาหนดงานและตาแหน่ง การกาหนดเงินเดือน และค่าตอบแทน การสรรหา การพัฒนาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนตาแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียน โยกย้าย การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ การออกจาก
ราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ปท 0209
การบริหารโครงการและงบประมาณ
3 (3-0-6)
LG 0209
Project and Budget Management
หลักการเขียนโครงการ การดาเนินโครงการ การบริหารโครงการ การจัดทางบประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล
แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ เทคนิคการบริหาร การควบคุมโครงการ การกากับติดตามและประเมินผล
โครงการ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
ปท 0210
การบริหารงานคลังท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0210
Local Financial Management
ระบบงานคลังของหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่น การจัดการการคลังส่วนท้องถิ่นในมิติของรายรับ รายจ่าย
และเงินอุดหนุน การพึ่งตนเองทางการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังและเศรษฐกิจท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล
ในการบริ ห ารงานคลั งและงบประมาณท้ อ งถิ่น การวิเคราะห์ แ ผนและโครงการเพื่ อ การจั ด สรรงบประมาณ
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การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะห์งบดุลคลังท้องถิ่นข้อจากัดและแนวทางการพัฒนาระบบ
การคลังท้องถิ่น
ปท 0211
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0211
Local Administrative Development
แนวคิดการบริหาร การพัฒนา การพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมชุมชน วิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาของท้องถิ่น
ปท 0212
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (2-2-5)
LG 0212
Public Policy and Planning
แนวคิดและวิธีการในการกาหนดนโยบาย การวางแผน และการบริการสาธารณะ การนานโยบายไป
ปฏิบั ติ การประเมิน ผลของนโยบาย การวิเคราะห์ นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน
สารสนเทศในการท าแผน การน าแผนไปปฏิบัติ ปั ญ หาและอุปสรรคในการกาหนดนโยบายและการวางแผน
การฝึกปฏิบัติในการจัดทาแผนในระดับท้องถิ่น
ปท 0213
การเมืองภาคพลเมือง
3(3-0-6)
LG 0213
Civil Politics
แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการสร้างสานึก
ความเป็นพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย
ปท 0214
ภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
LG 0214
Leaderships
แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับภาวะผู้นา คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทหน้าที่ของผู้นา ทักษะการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การสร้างทีมงาน ภาวะผู้นาและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีตัวอย่างและฝึก
ทักษะการรับรู้ทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลต่อสังคม การช่วยเหลือกันทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคล การพัฒนาทัศนคติ การเสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นาชุมชน
ปท 0215
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
3 (2-2-5)
LG 0215
Seminar on Local Government
หลักการสัมมนา ศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น บทบาทของท้องถิ่นเพื่อลดความเหลี่อมล้าทางสังคม การวิเคราะห์แนวโน้มการกระจาย
อานาจของท้องถิ่นในอนาคตโดยรูปแบบการจัดสัมมนา
ปท 0216
กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
LG 0216
Administrative Laws
ประวัติ แนวความคิดและทฤษฎีทางการปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง ระบบกฎหมายปกครอง
ไทย ความสัมพัน ธ์ระหว่างรัฐกับ เอกชน การวิเคราะห์ ปัญหาทางการปกครอง คาสั่งทางปกครอง คดีปกครอง
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
การกาหนดโทษ เหตุต่างๆอันเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 รวมถึงบทบัญญัติ
ที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3
ปท 0218
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
LG 0218
Criminal Laws : Offense
แนวความคิดในการกาหนดความผิดประเภทต่าง ๆ และวิธีการลงโทษหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานต่างๆ
หมายเหตุ : ก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป มาก่อน
ปท 0219
การจัดซื้อและจัดจ้าง
3 (3-0-6)
LG 0219
Procurement
แนวคิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฉบับปัจจุบัน หนังสือเวียน
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ว่าด้วย วิธีการจัดหา
การจัดทาเอง การจัดซื้อจัดจ้ าง การควบคุม บริหารสัญญา การตรวจสอบ การจาหน่าย โดยเน้นกรณีศึกษาการ
จัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ
ปท 0220
การจัดสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
LG 0220
Social Welfare Management
แนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการทางสังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต บทบาทหน้าที่ของรัฐ
นโยบายด้านการบริการทางสังคมของรัฐ รูปแบบสวัสดิการสังคม บทบาทของรัฐท้องถิ่นและประชาชนในการจัด
สวัสดิการทางสังคม เทคนิคการให้บริการสวัสดิการทางสังคม กรณีศึกษาการบริการสวัสดิการสังคมและชุมชน
ปท 0221
สุขภาวะชุมชน
3 (3-0-6)
LG 0221
Community Health
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิดเรื่องสุขภาวะในชุมชน ตลอดจนนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ระบบสุข
ภาวะชุมชน หลักประกัน สุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพองค์รวม
การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์ทางเลือกในการดูแล
สุขภาวะชุมชน กรณีศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน
ปท 0222
LG 0222

การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
Community Tourism Management

3(2-2-5)
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ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การท่ อ งเที่ ยวโดยชุ ม ชน นโยบายรัฐ เกี่ย วกับ การท่ องเที่ ย ว กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
บทบาทของท้องถิ่นและชุมชนต่อการท่องเที่ยว การวางแผน การวางกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
ปท 0223
การจัดผังเมืองและการโยธา
3 (3-0-6)
LG 0223
Public Works and Town & Country Planning
หลักการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการวางผังเมือง การจัดการวางผังเมือง การออกแบบผังเมืองในชุมชน
กระบวนการวางผังเมือง มาตรการต่าง ๆ ในการวางผังเมือง
ปท 0224
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0224
Communication for Local Development
กระบวนการสื่ อสาร วิเคราะห์ ปั ญ หาของการสื่ อสารในท้องถิ่น บทบาทของสื่ อมวลชนในการพั ฒ นา
ท้องถิ่น การสื่อสารในหลายรูปแบบในชุมชน การฝึกปฏิบัติด้านการสื่อสารในชุมชนร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปท 0225
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
LG 0225
Community Enterprise Management
ความหมายและความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือน ลักษณะแนวคิด ประเภท วิธีการ กระบวนการ
รูป แบบและพัฒ นาการของวิส าหกิจชุมชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิ ต การส่ งเสริมการตลาด
กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน บทบาทของท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และกรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ปท 0226
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
LG 0226
Constitution and Political Institutions
ทฤษฎีทั่วไปของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ อานาจรัฐ วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม รูปแบบ
ของรัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอานาจอธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างอานาจ สถาบันการเมืองของประเทศที่ใช้ระบบ
การปกครองประชาธิปไตย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบการเมืองของประเทศและศึกษารัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน
ปท 0227
การฝึกประสบการณ์
3(240 ชม.)
LG 0227
Field Experience in Local Government
ฝึ ก ปฏิ บั ติ งานด้ า นการปกครองท้ อ งถิ่ น ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชน หรื อ องค์ ก รอื่ น ๆ
การบริหารจัดการโครงการ โดยเน้นงานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งานบุคลากร
งานให้บริการสาธารณะ งานสารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประสานงานชุมชน การให้ความรู้ การจัด
นิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
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3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

นางสาวภรตา อภิรักษากุล 3 9400 50150 XX X อาจารย์ ขานาญการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

รป.ม.

น.บ.

รัฐประศาสน
ศาสตร์
การจัดการ
ทั่วไป
รัฐประศาสน
ศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสน
ศาสตร์
กฎหมาย

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์

ศศ.บ.
นางสาวซุฟเฟียนี สนิ

1 9499 00109 XX X

อาจารย์

รปม.

นายวีระศักดิ์ บุญญดิฐ

5 1024 99014 XX X

อาจารย์

ศศ.บ.
พบ.ม.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
สถาบันราชภัฏยะลา

2552
2537

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2555
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

2553
2539
2528
2523

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นายชยพล พุฒยอด

ศษ.ม. การพัฒนาชุมชน

นายสุริยา หว่าหลา

นางสุวรรณี วัชรีบารุง

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ปท 0215 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น

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

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต

กศ.บ.ศิลปศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2549
2544
2557
2553
2552
2530

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

นางระบอบ แก้วลายทอง ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
ศศ.บ. ภาษาไทย
นส.ทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร ศศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล
การศึกษา
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

ตาแหน่ง/ประสบการณ์/
ความเชี่ยวชาญ
ข้าราชการบานาญ
พนักงานบริหารงานทั่วไป
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สส.บ. สารสนเทศศึกษา
นายอานัส ยูนุ๊
พันเอกสนิท บุญราศรี
นางสาวพรพิมล อุไรรัตน์
นายพันธุ์เกียรติ จ่างเจริญ

นายเมธา สุบิน
นายอับดุลเลาะ อาลี

รป.ม.
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
ศศ.บ. วัฒนธรรมศึกษา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตร์บัณฑิต
พบ.ม. พัฒนาสังคม
น.บ. กฎหมาย

ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์พัฒนา
ชุมชน
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
นายชวรัตน์ จันทรเพชร เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
นายมัรซูกี มะเย็ง
วท.ม. วิธีวิทยาการวิจัย
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา รปม.
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
นายมะรอกี เวาะเลง
ศษ.ม. การจัดการพัฒนาสังคม
ศศ.บ. สุขศึกษา
นายอานัส ยูนุ๊
รป.ม.
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
นางเพียงเพ็ญ แผ้วสะอาด ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กศ.บ. สังคมศึกษา
นายนราพิพัฒน์ สาอะ
รป.ม. การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
รป.บ. การจัดการทั่วไป
นายธงรัฐ ธรรมเจริญ
ศศ.ม. นโยบายและการ
วางแผน
บธ.บ. การตลาด
นางสาวเนตรชนก ดาล่อง รป.ม. การปกครองท้องถิ่น
ศศ.บ. พัฒนาสังคม

ปท 0201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ปท 0214 ภาวะผู้นา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
สัสดีจังหวัดปัตตานี

ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน

ประชาสัมพันธ์

ปท 0202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปัตตานี
ข้าราชการบานาญ

ปท 0206องค์การและการบริหารงานภาครัฐ
ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง
ปท 0226 รัฐธรรมนูญและสถาบัณการเมือง
ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย
ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น
ปท 0205 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

ปลัดอาเภอ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อพิเศษ

ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

ผู้ช่วยสอน

ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ศท 0204 ศาสตร์พระราชา
ปท 0212 นโยบายสาธารณและการวางแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิอชอบต่อ
ผู้อานวยการ
สังคม
ชานาญการพิเศษ
ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
ปลัดอาเภอ
ปท 0209 การบริหารโครงการและ
งบประมาณ
ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น

ปลัดอาเภอ
นักบริหารงานเทศบาล
ระดับ 7

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับสภาพ
การทางานจริง ตลอดจนเพื่อการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนออกไปทางานจริง ซึ่งแบ่งนักศึกษาออกเป็น
2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีอาชีพ จะให้ดาเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน
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2) กลุ่ มนั กศึ กษาที่ มี อาชี พทั้ งที่ สอดคล้ องและไม่ สอดคล้ องกับ วิ ชาชี พ จะให้ ด าเนิ นการจัดท าโครงการ
ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ในการพัฒนางานของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตนเองหรือหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถบู ร ณาการความรู้ที่ เรี ย นมาเพื่ อ การพั ฒ นาและเสนอแนวทางการแก้ ปั ญ หาการ
ปกครองท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.2 มีภาวะผู้นาและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ วางตนอย่างเหมาะสม และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.3 มี ความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วินั ย ตรงเวลา และความรับ ผิ ด ชอบ เข้ าใจวัฒ นธรรมขององค์ ก ร
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้
4.1.4 มีความกล้าในการแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่ น ได้อย่าง
เหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
240 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
- ไม่มี -
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 มีความเป็นผูนา และความรับผิดชอบต่อตนเอง - จัดรายวิชาสอนภาวะผูนาโดยเฉพาะในหลักสูตร
และสังคม
- จั ด ให้ แ ต่ ล ะรายวิ ช ามอบหมายการท างานเป็ น
กลุ่ม กาหนดหัวหน้ากลุ่ม และให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการนาเสนอ เพื่อฝึกการสร้างภาวะผู้นาและการ
เป็นสมาชิกที่ดี โดยหมุนเวียนกันไป
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ชั้ น เรี ย น การเสริ ม ความกล้ า ในการแสดงความ
คิดเห็น
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย
เพื่อสร้างภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษา - จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน และศึกษา
ต่างประเทศในการสื่อสารและการใช้งานเทคโนโลยี เรี ย นรู้ ในรายวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ และ
สารสนเทศ
ภาษาเพื่อนบ้านตามโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร
- จั ด ให้ ผู้ ส อนใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเข้าถึงและ
การสื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ จ ากสื่ อ บนอิ น เทอร์ เ น็ ต
และการจัดกิจกรรมห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์
1.3 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และทางาน - เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
เป็นทีม
ต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมมหกรรม
วิชาการ
- มอบหมายงานหรือโครงงาน/โครงการเป็ นราย
กลุ่ม
1.4 มีคุณ ธรรม จริยธรรม ต่อตนเอง วิช าชีพและ - จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมมารยาทและความ
สังคม และมารยาทที่ดงี าม
ฉลาดทางสังคม เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ
และมารยาทที่ดีงามในสังคม
- จั ด ให้ มี ก ารสอดแทรกใน ทุ ก วิ ช าเรี ย น ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.5 มีความเคารพซึ่งกันและกัน และยอมรับความ - จัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่ อ ร่ ว มศึ ก ษาเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
เกิดการยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน
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คุณลักษณะพิเศษ
1.6 มีจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้ เกิ ดคุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ และร่ วม
ช่ วยเหลื อชุ มชนตามอั ตลั กษณ์ ของวิ ทยาลั ยชุ มชน
ปัตตานี

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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) จัดทาโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผู้เรียนประเมินตนเอง
2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็ น คุณ ค่าของศิล ปวัฒ นธรรม และภูมิปั ญ ญา เข้าใจความสั ม พัน ธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น
(4) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์การสอน
(1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทาด้วยตนเอง หรือการกระทาเป็นกลุ่ม
(2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
นาเสนอความรู้ได้
(3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การกาหนดสัดส่วนน้าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
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(2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
(2) สามารถระบุ ป ระเด็น ปั ญ หา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปั ญ หาอย่างมีคุณ ค่าและ
สร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอน
(1) การฝึกทักษะย่อย
(2) การจัดทาโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทางานเป็นกลุ่ม
(3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่างๆ
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ
(3) ประเมินการทางานร่วมกัน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทางานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์การสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝึกการทางานเป็นทีม
(3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นา และผู้ตาม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทางานเป็นกลุ่ม
(2) ประเมินผลงานของกลุ่ม
(3) ประเมินภาวะผู้นา และผู้ตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ฝึกการนาเสนอและการประเมินผลงานต่างๆ
(3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ
(2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม
(3) รู้จักแบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์การสอน
(1) บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาต่างๆ
(2) กาหนดข้อตกลงร่วมกันในการเรียนการสอนและการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย
(3) ส่งเสริม ยกย่อง ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้านคุณธรรม จริยธรรม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความตรงต่อเวลาในการทากิจกรรม การเรียนรู้ และการส่งงาน
(2) ประเมินการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และการมีจิตสาธารณะ
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการที่สาคัญของวิชาการปกครองท้องถิ่น
(2) มี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู้ และการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หา
การปกครองท้องถิ่น
(3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์การสอน
(1) การเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(2) การเรียนการสอนตามกระบวนการแก้ปัญหา และนาเสนอผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
(3) การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการปฏิบัติจริง
(2) ประเมินจากผลงาน
(3) ประเมินระหว่างเรียนและประเมินผลรวม
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และหลักวิชา เพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
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กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกทักษะกระบวนการคิด รายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม
(2) มอบหมายงานในลักษณะการทาโครงงาน
(3) จัดกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
(2) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถคิดและแสดงออกได้อย่างเสรี สร้างสรรค์ และรับ ฟังความคิดเห็ นของผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม
(2) มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง และส่วนรวม
(3) สามารถพัฒนาตนเองด้านมนุษยสัมพันธ์ และปรับตัว วางตั วได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่ให้ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
กลยุทธ์การสอน
(1) จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ให้ แสดงออกทางความคิด เปิ ด โอกาสผู้ เรียนแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
(3) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาในรายบุคคลและรายกลุ่ม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม
(2) ประเมินจากผลงาน การนาเสนองาน
(3) ประเมินตนเอง เพื่อนร่วมชั้นเรียน และครูผู้สอน
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าข้อมูล และนาเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสาร และนาเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้ เทคนิ คพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายข้อมูล ได้ถูกต้อง
กลยุทธ์การสอน
(1) การมอบหมายงาน
(2) การทาโครงงานกลุ่ม
(3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ฝึกทักษะการนาเสนอ และการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลงาน
(2) ประเมินผลโครงงาน
(3) ประเมินผลการฝึกทักษะ
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1

กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้








4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
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5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา
ปท 0201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ปท 0202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย
ปม 0204 การปกครองท้องถิ่น
ปท 0205 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ปท 0206 องค์การและการบริหารงานภาครัฐ
ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ
ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น
ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง
ปท 0214 ภาวะผู้นา
ปท 0215 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
ปท 0216 กฎหมายปกครอง
ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้
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4. ด้านทักษะ
3. ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทางปัญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
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5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา
ปท 0219 การจัดซื้อและจัดจ้าง
ปท 0220 การจัดสวัสดิการสังคม
ปท 0221 สุขภาวะชุมชน
ปท 0222 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ปท 0223 การจัดผังเมืองและการโยธา
ปท 0224 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปท 0225 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ปท 0226 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ปท 0227 การฝึกประสบการณ์

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้
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4. ด้านทักษะ
3. ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทางปัญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
1
2
3
















































5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการ
จัดการศึกษาต่ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) กรรมการจากอาจารยประจากลุ่มวิชา
2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
(1) กาหนดกระบวนการหรือขัน้ ตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา
(2) กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบประจาภาคการศึกษาโดยกาหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้ องดาเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ
(3) กาหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจาวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพื่อ
การเตรียมพร้อมรับยการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอื่น ๆ
ทีก่ าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน เช่น
กระดาษคาตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
(4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(5) จัดทารายงานผลการสอบทวนประจาภาคการศึกษา
2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุ่มรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ล ะรายวิชา โดยพิจารณาการให้ คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน
จากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการทากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ที่อาจารย์ประจาวิชาจัดทา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจาภาคการศึกษา
ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากสานักวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(1) กาหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสาเร็จของการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบประจาปีการศึกษาที่มีผู้สาเร็จการศึกษา
โดยกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตอ้ งดาเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) กาหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา
(4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(5) จาทารายงานผลการทวนสอบประจาปีการศึกษา
2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
(1) กาหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถนามาใช้วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา เพื่อประเมิน
ความสาเร็จของการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
(2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ด าเนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กาหนดไว้
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี
การศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้สาเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่า
บรรลุตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์
ขั้นต่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่นๆ ต่อวิทยาลัย
3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกาหนด
4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาผู้สอน
1. การเตรียมการสาหรับผู้สอนใหม่
1.1 ปฐมนิเทศผู้สอนใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
1.2 ส่งเสริมให้ผู้สอนใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้แจงแนวทางในการจั ดการเรีย นการสอน แนวทางในการท าวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด ให้ ผู้ ส อนเข้ าฝึ กอบรมสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ยวกั บ การจัด การเรียนการสอน กลยุท ธ์
การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
2.1.2 จัดให้ผู้สอนเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ ธี ก ารจั ด การความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนและทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร
2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคม
2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การกากับมาตรฐานการบริหารงานของหลักสูตรจะดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รั บผิด ชอบหลักสูต ร และอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณ สมบัติส อดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และในจานวนนั้นต้องเป็น
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจาร ย์
จานวนอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
และมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พัฒนา
หลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สาหรับอาจารย์ที่จ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร จะมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการ
จ้ า งอย่ า งชั ด เจนและไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี และในสั ญ ญาจ้ างจะมี ก ารระบุ ห น้ า ที่ ในการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ตั้ ง แต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินผลและการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปี ตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นโดยจะครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ไว้อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดไว้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 อาจารย์ประจา หรือผู้สอนประจา จะปฏิบัติหน้าที่งานสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อชุมชน และการบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3 อาจารย์พิเศษ หรือผู้สอนพิเศษ จะปฏิบัติหน้าที่งานสอนและส่งเสริมพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
2. ผู้สาเร็จการศึกษา
หลั กสูตรมุ่งพัฒ นาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณ ภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากาลังศึกษา และประเมินผลการ
มีงานทา ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง มีการจัดการเพื่อติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่หลักสูตรกาหนด
3. นักศึกษา
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
แต่งตั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ได้ตลอดเวลา
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3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู้ส อนในแต่ล ะวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน
4. ผู้สอน
4.1 การรับผู้สอนใหม่
การรั บ สมั ค รผู้ ส อนใหม่ จ ะด าเนิ น การคั ด เลื อ กตามระเบี ยบและหลั ก เกณฑ์ ข องวิท ยาลั ยชุ ม ชน
โดยผู้สอนใหม่จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
4.2 การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสู ตร และผู้ สอน จะต้องประชุมร่ว มกัน ในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน ประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นการสอน และให้ ความเห็ นชอบการประเมิน ผลทุ กรายวิช า รวมทั้ งเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อเตรีย มไว้ส าหรับ การพัฒ นาหลั กสู ตร ตลอดจนให้ คาปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้ บรรลุ
เป้ า หมายตามหลั ก สู ต ร และเพื่ อ ให้ ได้ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษามี ผ ลการเรีย นรู้เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
วิท ยาลั ย ชุ ม ชนมีก ารแต่ งตั้งอาจารย์พิ เศษ เป็ น ไปตามข้ อบั งคั บ สภาบั น วิท ยาลั ย ชุม ชน ว่าด้ว ย
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร
การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับ ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสู ตร โดยกระทาทุกปี
อย่ างต่ อเนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2552 และวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร ซึ่งมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
5.1.2 กาหนดคุณสมบั ติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้ สาเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่ต้องการ
5.1.3 ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมนาไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
5.1.4 เสนอผู้ ส อนในแต่ล ะรายวิช าที่เหมาะสมและเพียงพอกับ จานวนนักศึก ษา และท าการประเมิ น
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.1.6 รับผิดชอบในการกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดผู้สอนนิเทศ เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.1.7 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผล
การเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบารุง
สถานที่และอุปกรณ์
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั งสื อ เอกสาร ต ารา และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้
6.2.1 ห้องเรียนทั่วไป ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จานวน 24 ห้อง
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จานวน 2 ห้อง
6.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง
จานวน 5 ห้อง
6.2.3 ห้องสมุด ภายในห้องประกอบด้วยหนังสือ เอกสาร ตารา วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น จานวน 3,046 รายการ และอื่นๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
- หมวดเบ็ดเตล็ด
จานวน 1,536 รายการ
- หมวดปรัชญา
จานวน 876 รายการ
- หมวดศาสนา
จานวน 493 รายการ
- หมวดสังคม
จานวน 6,233 รายการ
- หมวดภาษา
จานวน 644 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร์
จานวน 591 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จานวน 3,350 รายการ
- หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง
จานวน 346 รายการ
- หมวดวรรณคดี
จานวน 2,497 รายการ
- หมวดประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
จานวน 3,046 รายการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้ ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3.2 มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน โดยมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
6.3.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
6.3.4 มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ งความรู้แ ละสิ่ งอ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนในจานวนที่เหมาะสม
6.3.5 มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งการเรี ย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
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6.3.6 มีเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระกอบการเรีย นวิช าปฏิ บั ติ ก ารระหว่างการเรียนการส อนในวิ ช า
ปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.3.7 มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้โดยมีปริมาณ
จานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
6.3.8 มี โปรแกรมที่ ติ ด ตั้ งบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ในการเรี ย นการสอนและ
มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีตาม
ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุม
หมวด 1 – หมวด 6
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. ผู้สอนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ คาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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-
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ งพอใจของสถานประกอบการหรื อ นายจ้ า งที่ มี ต่ อ
ผู้สาเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1
x

ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
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x
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-

-

x
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x

-
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-

x

x

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ดาเนิน การบรรลุเป้ าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ ใช้ในการประเมิน และปรับ ปรุงกลยุ ทธ์ก ารสอนเพื่ อ พั ฒ นาการเรียนการสอนนั้ น
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
การตอบคาถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา
ทาให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถ
ทาให้นักศึกษาเข้าใจได้ จะดาเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมิน การสอนของผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ด้านงานทะเบี ย น วัดผลและประเมิน ผลนั กศึกษา ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิช าชีพ
การตรงต่ อเวลา การชี้แ จงเป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์รายวิช า เกณฑ์ การประเมิน ผลรายวิช า การใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรม จริยธรรม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ด าเนิ น การติ ด ตามจากการปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าการฝึ ก งาน ซึ่ ง ผู้ ส อนนิ เทศสามารถประเมิ น
โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ/หรืออาจสัมภาษณ์
ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ดาเนิ น การส ารวจความพึ งพอใจของหน่ว ยงานหรือสถานประกอบการที่ มีต่อผู้ ส าเร็จการศึ กษา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้ความเห็น
เชิงการพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลการดาเนิ นงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึ ก ษา อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจ าปี
โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
4.2 เมื่อครบรอบหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตรวิเคราะห์ ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้สาเร็จ การศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และนาผล
การวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป
4.3 สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

1
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 3 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
จานวน 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
จานวน 39 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จานวน 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Local Government
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts
Program in Local
Government
ชื่ออนุปริญญา
ชื่ออนุปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศิลปศาสตร์
ชื่อเต็ม(ไทย) : อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นชื่อย่อ
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Associate Degree in Local Government
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Arts Local Government ชื่อเต็ม(ไทย) : อ.(การปกครองมท้องถิ่น)
ชื่อย่อ (ไทย)
: อ.ศศ.(การปกครองท้องถิ่น)
ชื่อย่อ(องักฤษ) : A.(Local Government)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.A. (Local Government)
ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งสร้างปัญญา พัฒนท้องถิ่น ใกล้ชิดประชาชน
ประชาชนเข็มแข็ง ร่วมมือปกครองดูแลกันเอง คือความ งอกงาม
ไพบูลย์ของชุมชนและท้องถิ่น
ความสาคัญของหลักสูตร
ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่สร้างคนคุณภาพให้กับท้องถิ่น เป็นกาลังสาคัญของ
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศ

หมายเหตุ

3
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาท้องถิ่น ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
เพือ่ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการท้องถิ่น
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ที่สาคัญของ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การปกครอง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ทักษะการบริหาร
2. สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
จัดการท้องถิ่น และมีภาวะผู้นา
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น
4. มีทกั ษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3. มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
จัดการ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความรับผิดชอบต่องาน ตนเอง
5. มีทกั ษะการคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์
และสังคม
5. สามารถประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
รวมทั้งนาข้อมูล สถิติ ตัวเลข มาใช้ในการปฎิบัติงานใน
ท้องถิ่น

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
5. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 91 หน่วย
หน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิจ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
จานวน 18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ
จานวน 30 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
30 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก
จานวน 6 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
2.4 วิชาการฝึกงาน
จานวน 3 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
4 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมาย
เหตุว่า “รายวิชาใหม่”
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กลุ่มวิชาเฉพาะ 58 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิจ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศศ 0201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ศศ 0202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ศศ 0203 การเมืองการปกครองของไทย
ศศ 0204 การปกครองท้องถิ่นไทย
ศศ 0205 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ศศ 0206 องค์การและการจัดการ
2) วิชาบังคับ 33 หน่วยกิจ
ศศ 0207 ภูมิปัญญาในหลวง
ศศ 0208 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
ศศ 0109 การบริหารโครงการและงบประมาณ
ศศ 0110 การบริหารงานคลังท้อถิ่น
ศศ 0111 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
ศศ 0112 นโยบายสารธารณะและการวางแผน
ศศ 0113 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
ศศ 0114 ภาวะผู้นา
ศศ 0115 จิตวิทยาสังคม
ศศ 0116 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 57 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิจ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ปท.....01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ปท.....02
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ปท.....03
การเมืองการปกครองของไทย
ปท.....04
การปกครองท้องถิ่น
ปท.....05
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ปท.....06
องค์การและการบริหารงานภาครัฐ

หมายเหตุ
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) วิชาบังคับ 30 หน่วยกิจ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ปท.....07
การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
ปท.....08
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ปท.....09
การบริหารโครงการและงบประมาณ
ปท.....10
การบริหารงานคลังท้องถิ่น
ปท.....11
การบริหารงานคลังท้องถิ่น
ปท.....12
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ปท.....13
การเมืองภาคพลเมือง
ปท.....13
การเมืองภาคพลเมือง
ปท.....14
ภาวะผู้นา
ปท.....15
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
ปท.....16
กฎหมายปกครอง

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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3) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศศ 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
ศศ 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคทั่วไป
ศศ 0219 กฎหมายปกครอง
ศศ 0220 การจัดซื้อและจัดจ้าง
ศศ 0221 การจัดสวัสดิการสังคม
ศศ 0222 สุขภาวะชุมชน
ศศ 0223 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ศศ 0224 การจัดผังเมืองและการโยธา
ศศ 0225 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ศศ 0226 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ศศ 0222 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
3) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ปท.....17
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
ปท.....18
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความคิด
ปท.....19
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปท.....20
การจัดสวัสดิการสังคม
ศศ 0222
สุขภาวะชุมชน
ศศ 0223
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ศศ 0224
การจัดผังเมืองและการโยธา
ศศ 0225
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ศศ 0226
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ศศ 0222
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

หมายเหตุ
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

คำสั่งวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี
ที่ 067 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
-------------------------------------ตำมที่สถำบันวิทยำลัยชุมชนมอบหมำยให้วิทยำลัยชุมชน ดำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขรำยละเอียดหลักสูตร
อนุปริญญำ (มคอ.2) ฉบับที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดตำม
ควำมเหมำะสมของบริบทและศักยภำพของแต่ละวิทยำลัยชุมชน แต่ยังคงหลักกำร ปรัชญำ และเนื้อหำตำมที่
กำหนด ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2552 ให้พร้อมเปิดหลั กสูตรภำยในภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
วิ ท ยำลั ย ชุ ม ชนปั ต ตำนี จึ ง จั ด ให้ มี ก ำรพิ จ ำรณำปรั บ ปรุ ง รำยละเอี ย ดหลั ก สู ต รอนุ ป ริญ ญำ (มคอ.2)
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระหว่ำงวันที่ 20-21 สิงหำคม 2561 ณ วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำร
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (มคอ.2) ประกอบด้วย
1.1 นำงสำวศุภพิชญ์
ดำนวล
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำงอุมมิลกัลโศม
มะแซ
กรรมกำร
1.3 นำงจันจีรำ
นิอำมัน
กรรมกำร
1.4 นำงฟำตีเมำะห์
โต๊ะเด็ง
กรรมกำร
1.5 นำงสุวรรณี
วัชรีบำรุง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น (มคอ.2) ประกอบด้วย
2.1 นำงสำวภรตำ
อภิรักษำกุล ประธำนกรรมกำร
2.2 นำยอำนัส
ยูนุ๊
กรรมกำร
2.3 นำยเจ๊ะมูหำมัดสัน
เจะอูมำ
กรรมกำร
2.4 นำยวีระศักดิ์
บุญญดิฐ
กรรมกำร
2.5 นำงสำวซุฟเฟียนี
สนิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน (มคอ.2) ประกอบด้วย
3.1 นำยชยพล
พุฒยอด
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำยมนัส
สุวรรณชำตรี กรรมกำร
3.3 นำยอำมร
บุญจันทร์เพชร์ กรรมกำร
3.4 นำยธนยศ...
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3.4 นำยธนยศ
คงสำลี
กรรมกำร
3.5 นำยยูสุฟ
หลีสหัด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มคอ.2) ประกอบด้วย
4.1 นำยสุทธิศักดิ์
น้ำทิพย์
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำยอิทธิพล
บุญผ่องศรี
กรรมกำร
4.3 นำยพงศ์พัฒน์
ทองกรำว
กรรมกำร
4.4 นำยกรกช
สวัสดิชูแก้ว
กรรมกำร
4.5 นำงสำวฉวีวรรณ
ขวัญชุม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร ดำรงรักษ์)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นำงสำวภรตำ อภิรักษำกุล

2

นำงสำวซุฟเฟียนี สนิ

3

นำยวีระศักดิ์ บุญญดิฐ

4

นำยอำนัส ยูนุ๊

5

นำยเจ๊ะมูหำมัดสัน เจ๊ะอูมำ

วุฒิการศึกษา
รปม. (รัฐประศำสนศำสตร)
ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป)
รปม.
ศศ.บ.ภำษำอังกฤษ
พบ.ม.รัฐประศำสนศำสตร์
น.บ.
ศศ.บ.รัฐศำสตร์
รป.ม.
ศศ.บ.รัฐศำสตร์

ปีที่จบ
2552
2537
2555
2553
2539
2528
2523
2553
2541

สถาบันการศึกษา
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
นิด้ำ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

รปม. (รัฐประศำสนศำสตร)
รบ. (รัฐศำสตร์)

2547 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
2541 มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ตาแหน่ง/ประสบการณ์
- อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
- อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
- อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
- อดีตนำยด่ำนศุลกำกร อำเภอเบตง
- อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
(สำนักงำนจังหวัดปัตตำนี)
- อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น
- นักบริหำรงำน อบต.7 (ปลัด อบต.7)

