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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

หลักสูตรปรับปรุง 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
สาขาวิชา   การปกครองท้องถิ่น 
     
     หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อภาษาอังกฤษ:  Associate Program in Local Government 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):               อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อย่อ (ไทย):  อ.(การปกครองท้องถิ่น)  

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ):           Associate Degree Program in Local Government 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):            A.(Local Government) 

3.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
 4.3 การรับเข้าศึกษา 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
5.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555  
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5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2561 
5.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่
........../......../........... 
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่
........../......../......... 

6.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการ

ปกครองท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2562 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
7.1  เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
7.2  ผู้น าชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น  
7.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระ 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
จาก ปี 

นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ 
3-1014-01035-65-9 

- ศบ. 
รป.ม. 

เศรษฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2540 
2546 

นายอัสมีรี  แวเด็ง 
3-9601-00137-54-3 

- วท.บ. 
รป.ม. 

วิทยาศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
(การปกครองท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2538 
2549 

นางสาวฮานีซะห์  บินยูโซ๊ะ
3-9602-00139-97-1 

- รป.บ. 
 
รป.ม. 

การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2554 
 

2556 

 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาชุมชนนราธิวาส ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และหน่วยจัด

การศึกษา 
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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     การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้สถานการณ์ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  
มีความซับซ้อน ประกอบกับการจัดการปกครองในปัจจุบันอ านาจรัฐไม่สามารถจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จอย่างใน
อดีต  ความสามารถในการด า เนิ นการโดย ใช้อ านาจรั ฐ เ พีย งอย่ าง เดี ยวถูกท้ าทายเป็นอย่ างมาก  
ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงเป็นภาพสะท้อนปกติให้เห็นได้โดยทั่วไป การท าความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์การต่าง ๆ จ าเป็นต้องปรับตัวสอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาอย่างรอบด้าน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือน าพาประเทศจากประเทศรายได้ปาน
กลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบกับ
ความต้องการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจกระแสใหม่ รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการระดับ
ชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นฐานก าลังส าคัญของการพัฒนาในระดับประเทศ 

 
 
10.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีพลเมืองที่ตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้และทักษะ สร้างค่านิยมทัศนคติ   และพฤติกรรมใน
การด าเนินชีวิต บนบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีขึ้นเหมาะสมกับช่วงวัย โดยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    และสังคมโดยรวม สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาคนของประเทศไทย 

 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก โดยการพัฒนาหรือหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา    
การปกครองท้องถิ่น จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการและ
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือพัฒนาการศึกษาและผู้เรียนให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทางปัญญา มีคุณธรรม
จริยธรรมที่น าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จนเป็นแบบอย่างในท้องถิ่น 

 
11. ผลกระทบจากข้อ 10.1 – 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในทุกระดับ

ที่มีต่อพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน มีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเพ่ือให้ทันสมัยทันเหตุการณ์    ในทุก
ด้าน ใช้การปรับตัว พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือสร้างทักษะทางปัญญา ส่งเสริมคุณธร รมจริยธรรม ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนน าการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น (Change Agent) โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร สร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ในท้องถิ่นและผลผลิตจากวิทยาลัยชุมชนที่มีความสามารถ
เพียงพอและมีความต่อเนื่องในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความสุข สงบและยั่งยืนได้ 
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12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
12.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

     - ไม่มี - 
12.3 การบริหารจัดการ   

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ ผู้แทนจากสาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง                
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ประชาชนเข้มแข็ง ร่วมมือปกครองดูแลกันเอง คือความงอกงามไพบูลย์ของชุมชนและท้องถิ่น 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร            

 เป็นหลักสูตรที่สร้างคนคุณภาพให้กับท้องถิ่น เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือไปสู่    
การพัฒนาประเทศ 
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการท้องถิ่น 
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การปกครองท้องถิ่น 
(3) มีทักษะมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ทักษะการบริหารจัดการท้องถิ่น และมีภาวะผู้น า  
(4) มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
(5) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และคิดเชิงวิพากษ์  

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
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- ปรับปรุงหลักสูตรปกครองท้องถิ่นให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่า เกณฑ์ที่  สกอ.
ก าหนด 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้านการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่ าง

สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
ท้องถิ่น 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
ชุมชน ท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการ 

- รายงานความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อความรู้และความทันสมัยของ
หลักสูตร 
- รายงานการติดตามผู้ส าเร็จ

การศึกษาสาขาการปกครอง
ท้องถิ่น 
- รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง 

และหน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าท างาน 

 
   
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 - ไม่มี – 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 
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 2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 
 2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 
 2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
- พ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกันมาก   
- มีการว่างเว้นจากการศึกษาในระบบเป็นระยะเวลานาน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  
จัดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานใน 5 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา

ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาคอมพิวเตอร์ หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยก าหนด จะต้องเข้า
เรียนปรับพื้นฐานเฉพาะรายวิชาที่ไม่ผ่าน 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 150 150 150 150 150 
ชั้นปีที่ 2 - 150 150 150 150 
ชั้นปีที่ 3 - - 150 150 150 

รวม 150 300 450 450 450 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 150 150 150 

  
 
 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2561 3/2561 1/2562 2/2562 3/2562 1/2563 
ค่ าล งทะ เบี ยนและค่ าบ า รุ ง
การศึกษา 

77,250 68,250 57,000 72,750 68,250 54,000 57,000 
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - - - 
รวมรายรับ 77,250 68,250 57,000 72,750 68,250 54,000 57,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)  

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2561 3/2561 1/2562 2/2562 3/2562 1/2563 
ค่าตอบแทนผู้สอน  324,500 364,500 283,500 324,000 344,250 263,250 162,000 
ค่าวัสดุ  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ค่าสาธารณูปโภค 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
ค่าบ ารุงสถานที่และอุปกรณ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน
และนักการดูแลสถานที่ 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 

รวม 498,500 538,500 475,500 498,000 518,250 437,250 336,000 
 2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบเรียนชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการศึกษาระดับ 
อนุปริญญา 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
  2.8.1 เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 
2560 
  2.8.2 เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

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

 2.1 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน  18 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จ านวน  39 หน่วยกิต 

                   2.2.1  วิชาบังคับ  จ านวน  30 หน่วยกิต 
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                   2.2.2 วิชาเลือก   จ านวน  6 หน่วยกิต 
                   2.2.3 วิชาการฝึกงาน  จ านวน  3 หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 
  3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชา 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  3.1.3.2   รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 (1) วิชาแกน   จ านวน  18 หน่วยกิต 

 รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต 
      (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
  ปท 0201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์   3(3-0-6) 
    Introduction to Political Science 
  ปท 0202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3(3-0-6) 
    Introduction to Law 

  ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย   3(3-0-6) 
    Thai Politics and Government 
  ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น    3(3-0-6) 
    Local Government 
  ปท 0205 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป    3(3-0-6) 
    General Economics 
  ปท 0206 องค์การและการบริหารงานภาครัฐ   3(3-0-6) 
    Organization and Public Administration 

 
 (2) วิชาเฉพาะด้าน   จ านวน   39    หน่วยกิต 

                             (2.1) วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า      30    หน่วยกิต 
 รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต 
      (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
  ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น   3(2-2-5) 
    Introduction to Social Science Research 
  ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   3(3-0-6) 
    Public Human Resource Management 
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  ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ  3(2-2-5) 
    Project and Budget Management 
  ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น   3(3-0-6) 
    Local Financial Management 
  ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6) 
    Local Administrative Development 
  ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน   3(2-2-5) 
    Public Policy and Planning 

 ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง    3(3-0-6) 
 Civil Politics 

 ปท 0214 ภาวะผู้น า     3(3-0-6) 
    Leaderships    

 ปท 0215 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น   3(2-2-5) 
    Seminar on Local Government 

  ปท 0216 กฎหมายปกครอง    3(3-0-6) 
    Administrative Law 
 
    (๒.๒) วิชาเลือก                   จ านวน            ๖       หน่วยกิต 

 รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา             จ านวนหน่วยกิต 
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป   3(3-0-6) 
    Criminal Law 1 : General Principles 
  ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด   3(3-0-6) 

 Criminal Law 2 : Offense 
  ปท 0219 การจัดซื้อและจัดจ้าง    3(3-0-6) 

 Procurement 
  ปท 0220 การจัดสวัสดิการสังคม    3(3-0-6) 

 Social Welfare Management 
  ปท 0221 สุขภาวะชุมชน     3(3-0-6) 

 Community Health 
  ปท 0222 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน   3(2-2-5) 

 Community Tourism Management 
  ปท 0223 การจัดผังเมืองและการโยธา   3(3-0-6) 

 Public Works and Town & Country Planning 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า 10 
 

  ปท 0224 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 Communication for Local Development 

  ปท 0225 การจัดการวิสาหกิจชุมชน    3(3-0-6) 
   Community Enterprise Management 

  ปท 0226 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง   3(3-0-6) 
 Constitution and Political Institutions 

 
 
 
    (2.3) วิชาการฝึกงาน     จ านวน               3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
     ปท 0227 การฝึกประสบการณ์ 3 (240 ชั่วโมง) 

      Practicum 
 

 (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจาก
หลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่
หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยมีหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกติ 
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  3.1.4 แผนการศึกษาในแต่ละช้ันปี 

รายวิชา 

ปีการศึกษา
ที่ 1 

ปีการศึกษา
ที่ 2 

ปีการศึกษา
ที่ 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

หมวดวิชาเฉพาะ       
1. วิชาแกน       
ปท 0201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์     3(3-0-6) √      
ปท 0202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6) √      
ปท 0203   การเมืองการปกครองของไทย        3(3-0-6)  √     
ปท 0204   การปกครองท้องถิ่น         3(3-0-6)   √    
ปท 0205   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป         3(3-0-6)  √     
ปท 0206  องค์การและการบริหารงานภาครัฐ    3(3-0-6)    √   
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       

วิชาบังคับ       
ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)   √    
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6)    √   
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ 3(3-0-6)   √    
ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น  3(3-0-6)     √  
ปท 0211  การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6)     √  
ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(2-2-5)  √     
ปท 0213  การเมืองภาคพลเมือง                      3(3-0-6)     √  
ปท 0214  ภาวะผู้น า    3(3-0-6)    √   
ปท 0215  สัมมนาการปกครองท้องถิ่น  3(2-2-5)      √ 
ปท 0216  กฎหมายปกครอง   3(3-0-6)     √  

วิชาเลือก       
ปท....... 3(X-X-X)         
ปท....... 3(X-X-X)   √    

การฝึกงาน       
ปท 0227 การฝึกประสบการณ์                        3(240 ชั่วโมง)      √ 
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3.1.5 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 
  
 
3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา     
 

ปท 0201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  

แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่ายของหลักรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน   
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และกระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง            
กลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

ปท 0202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Introduction to Law  

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย 
การจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย การตีความ การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมทางเพ่ง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

 องคความรูทางการเมืองและการปกครอง ที่เปนประโยชนตอการเมืองและการปกครองของไทย 
การศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทยของไทยด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ใหผูเรียนวิเคราะห์ปรากฏการณทางการเมืองไทยตาง ๆ 
  

ปท 0204 การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Government   

แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ พัฒนาการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  รูปแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประวัติและพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โครงสร้าง องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ปัญหา ตลอดจนแนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต  
 

ปท 0205 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Economics  
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 หลักการเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคด้านการเมืองและเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ของผู้บริโภค ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า และปัจจัยการผลิตในตลาด การก าหนดรายได้
ประชาชาติ การออม การลงทุน อุปสงค์และอุปทานของเงิน สภาพและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
แนวทางแก้ไขของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ 
 

ปท 0206 องค์การและการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Organization and Public Administration  

 ทฤษฏีเกี่ยวกับองค์การ การบริหารงานภาครัฐ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน      
การสั่งการหรือการอ านวยการ การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 
 

ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Social Science Research  

 ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบและกระบวนการท าการวิจัยเบื้องต้น โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ศักยภาพของชุมชน ก าหนดหัวข้อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์  
การแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 
 

ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Human Resource Management  

 ปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน      
การก าหนดงานและต าแหน่ง การก าหนดเงินเดือน และค่าตอบแทน การสรรหา การพัฒนาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียน โยกย้าย การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  การออกจาก
ราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Project and Budget Management  

 หลักการเขียนโครงการ การด าเนินโครงการ การบริหารโครงการ การจัดท างบประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ เทคนิคการบริหาร การควบคุมโครงการ การก ากับติ ดตามและประเมินผล
โครงการ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  
 

ปท 0210 การบริหารงานคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Financial Management  

 ระบบงานคลังของหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่น การจัดการการคลังส่วนท้องถิ่นในมิติของรายรับ รายจ่าย 
และเงินอุดหนุน การพ่ึงตนเองทางการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังและเศรษฐกิจท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล
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ในการบริหารงานคลังและงบประมาณท้องถิ่น การวิเคราะห์แผนและโครงการเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ       
การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะห์งบดุลคลังท้องถิ่นข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาระบบ
การคลังท้องถิน่ 
 

ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Administrative Development  

 แนวคิดการบริหาร การพัฒนา การพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมชุมชน วิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้องบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาของท้องถิ่น 
 

ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(2-2-5) 
 Public Policy and Planning  

 แนวคิดและวิธีการในการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการบริการสาธารณะ การน านโยบาย ไป
ปฏิบัติ การประเมินผลของนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน 
สารสนเทศในการท าแผน การน าแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดนโยบายและการวางแผน     
การฝึกปฏิบัติในการจัดท าแผนในระดับท้องถิ่น 

ปท 0213      การเมืองภาคพลเมือง    3(3-0-6) 
Civil Politics 

แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการสร้างส านึก
ความเป็นพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย  
 

ปท 0214 ภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Leaderships  

 แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับภาวะผู้น า คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทหน้าที่ของผู้น า ทักษะการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การสร้างทีมงาน ภาวะผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีตัวอย่างและฝึก
ทักษะการรับรู้ทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลต่อสังคม การช่วยเหลือกันทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคล การพัฒนาทัศนคติ การเสริมสร้างจิตส านึกทางสังคมท่ีถูกต้อง เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้น าชุมชน 
 

ปท 0215 สัมมนาการปกครองท้องถิ่น    3(2-2-5) 
 Seminar on Local Government  

 หลักการสัมมนา ศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น บทบาทของท้องถิ่นเพ่ือลดความเหลี่อมล้ าทางสังคม การวิเคราะห์แนวโน้มการกระจาย
อ านาจของท้องถิ่นในอนาคตโดยรูปแบบการจัดสัมมนา  
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ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative Laws  

ประวัติ แนวความคิดและทฤษฎีทางการปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง ระบบกฎหมายปกครอง
ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน การวิเคราะห์ปัญหาทางการปกครอง ค าสั่งทางปกครอง คดีปกครอง     
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และพระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 

 
ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 3(3-0-6) 

 Criminal Laws : General Principles  
ลักษณะของกฎหมายทั่วไป หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ลักษณะของโทษ     

การก าหนดโทษ เหตุต่างๆอันเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 รวมถึงบทบัญญัติ
ที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 

 
ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6) 

 Criminal Laws : Offense  
แนวความคิดในการก าหนดความผิดประเภทต่าง ๆ และวิธีการลงโทษหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิด

ลักษณะต่าง ๆ ในภาค ๒ ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานต่างๆ 
หมายเหตุ : ก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา กฎหมายอาญา ๑ : ภาคท่ัวไป มาก่อน 

 
 
 
 
ปท 0219 การจัดซื้อและจัดจ้าง 3(3-0-6) 

 Procurement  
แนวคิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฉบับปัจจุบัน หนังสือเวียน 

มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP)  ว่าด้วย วิธีการจัดหา 
การจัดท าเอง การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม บริหารสัญญา การตรวจสอบ การจ าหน่าย โดยเน้นกรณีศึกษาการ
จัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ 

 
ปท 0220 การจัดสวัสดิการสังคม  3(3-0-6) 

 Social Welfare Management  
แนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการทางสังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต บทบาทหน้าที่ของรัฐ  

นโยบายด้านการบริการทางสังคมของรัฐ รูปแบบสวัสดิการสังคม บทบาทของรัฐท้องถิ่นและประชาชนในการจัด
สวัสดิการทางสังคม  เทคนิคการให้บริการสวัสดิการทางสังคม  กรณีศึกษาการบริการสวัสดิการสังคมและชุมชน 
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ปท 0221 สุขภาวะชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Health  

ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดเรื่องสุขภาวะในชุมชน  ตลอดจนนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ระบบสุข
ภาวะชุมชน หลักประกันสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพองค์รวม   
การอนุรักษท์รัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์ทางเลือกในการดูแล
สุขภาวะชุมชน กรณีศึกษาเก่ียวกับสุขภาพชุมชน 
 

ปท 0222 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 
  Community Tourism  Management  

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน นโยบายรัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว 
บทบาทของท้องถิ่นและชุมชนต่อการท่องเที่ยว การวางแผน การวางกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน   

 
ปท 0223 การจัดผังเมืองและการโยธา 3(3-0-6) 

 Public Works and Town & Country Planning  
หลักการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการวางผังเมือง การจัดการวางผังเมือง การออกแบบผังเมืองในชุมชน

กระบวนการวางผังเมือง มาตรการต่าง ๆ ในการวางผังเมือง 
 
ปท 0224 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Communication for Local  Development  
 กระบวนการสื่อสาร วิเคราะห์ปัญหาของการสื่อสารในท้องถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น การสื่อสารในหลายรูปแบบในชุมชน การฝึกปฏิบัติด้านการสื่อสารในชุมชนร่วมกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

ปท 0225 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Enterprise Management  

ความหมายและความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือน ลักษณะแนวคิด ประเภท วิธีการ กระบวนการ 
รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริมการตลาด      
กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน บทบาทของท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และกรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
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ปท 0226 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
 Constitution and Political Institutions  

 ทฤษฎีทั่วไปของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ อ านาจรัฐ วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม รูปแบบ
ของรัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจ สถาบันการเมืองของประเทศที่ใช้ระบบ
การปกครองประชาธิปไตย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบการเมืองของประเทศและศึกษารัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน 
 

ปท 0227 การฝึกประสบการณ์ 3(240 ชม.) 
 Practicum  

 ฝึกปฏิบัติงานด้านการปกครองท้องถิ่นในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองค์กรอ่ืน ๆ        
การบริหารจัดการโครงการ โดยเน้นงานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งานบุคลากร 
งานให้บริการสาธารณะ งานส ารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประสานงานชุมชน การให้ความรู้ การจัด
นิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 
 3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จาก ปี 
นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ 
3-1014-01035-65-9 

- ศบ. 
รป.ม. 

เศรษฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2540 
2546 

นายอัสมีรี  แวเด็ง 
3-9601-00137-54-3 

- วท.บ. 
รป.ม. 

วิทยาศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
(การปกครองท้องถิ่น) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2538 
2549 

นางสาวฮานีซะห์  บินยูโซ๊ะ
3-9602-00139-97-1 

- รป.บ. 
 
รป.ม. 

การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2554 
 

2556 

  
 
 
 
 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง 

วิชาการ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 

1. นางสาธิยา  บือซา 
 

ศษ.ม. 
 
ศษ.บ 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

รอง
ผู้อ านวยการ 

9 9 9 

2. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ 
 

กศ.ด. 
 
กศ.ม. 
คบ. 

การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร 
การวัดผลการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

รอง
ผู้อ านวยการ 

9 9 9 

3. นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ 
 

รป.ม. 
ศ.บ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

รอง
ผู้อ านวยการ 

9 9 9 

4. นายสาคร  ปานจีน 
 

ศษ.ม. 
คบ. 

การประถมศึกษา 
การประถมศึกษา 

ครู คศ. 2 9 9 9 

5. นางแวแอเซาะ  อัสมะแอ คบ. 
คอ.ม. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ครู คศ. 2 9 9 9 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 
1 นายนิรันดร์  ทองคุปต์ ศศ.ม. การวิเคราะห์นโยบายและการ

วางแผน 
- 9 9 9 

2 นางสาวขวัญชาติ  ชูแก้ว ศศ.ม. นโยบายและการวางแผนสังคม - 9 9 9 
3 นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช สส.ม. สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ

ยุติธรรม 
- 9 9 9 

4 นางสาวละม่อม  พรหม
ปลอด 

ศศ.ม. การวิเคราะห์นโยบายและการ
วางแผน 

- 9 9 9 

5 นางณัฐฐิตา  ชุมประมาณ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ - 9 9 9 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

- การสอดแทรกในวิชาเรียน เช่น การประกันคุณภาพ และการฝึกงาน 
เป็นต้น 

มีจิตสาธารณะ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบ าเพ็ญประโยชน์   
มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม - การท างานเป็นทีมในชั้นเรียน 

- การท ารายงานกลุ่ม 
มีวินัย และความรับผิดชอบ - การสอดแทรกในวิชาเรียน 

- การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ 
มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้า

ข้อมูลสารสนเทศและติดตามข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นต้น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ 
 (1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ 

 (2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม 

 (3) รู้จักแบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ 

กลยุทธ์การสอน 
(1) บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาต่างๆ 
(2) ก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการเรียนการสอนและการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย 
(3)  ส่งเสริม ยกย่อง ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

 (1)  ประเมินความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรม การเรียนรู้ และการส่งงาน 

 (2)  ประเมินการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และการมีจิตสาธารณะ 
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 (3)  ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 2.2 ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการที่ส าคัญของวิชาการปกครองท้องถิ่น 
  (2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ปัญหา 
การปกครองท้องถิ่น 
  (3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์การสอน 

  (1) การเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  (2) การเรียนการสอนตามกระบวนการแกป้ัญหา และน าเสนอผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  (3) การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินจากการปฏิบัติจริง 
  (2) ประเมินจากผลงาน  
  (3) ประเมินระหว่างเรียนและประเมินผลรวม 
2.3  ทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ 
   (1) สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา 

   (2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และหลักวิชา เพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์  

  กลยุทธ์การสอน 
   (1) ฝึกทักษะกระบวนการคิด รายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม 

   (2) มอบหมายงานในลักษณะการท าโครงงาน 

   (3) จัดกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

   (1) ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 

   (2) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู้ 
  (1) สามารถคิดและแสดงออกได้อย่างเสรี สร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

  (2) มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง และส่วนรวม 
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  (3) สามารถพัฒนาตนเองด้านมนุษยสัมพันธ์ และปรับตัว วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที ่
ให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   กลยุทธ์การสอน 
  (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้แสดงออกทางความคิด เปิดโอกาสผู้เรียนแสดงออกทางความคิด

อย่างสร้างสรรค์ 

  (2) มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 

  (3) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาในรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

  (1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม  

  (2) ประเมินจากผลงาน การน าเสนองาน  

  (3) ประเมินตนเอง เพื่อนร่วมชั้นเรียน และครูผู้สอน 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ 

 (1) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าข้อมูล และน าเสนอได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสาร และน าเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์  ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายข้อมูล ได้ถูกต้อง 

 กลยุทธ์การสอน 

 (1) การมอบหมายงาน 
 (2) การท าโครงงานกลุ่ม 
 (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (4) ฝึกทักษะการน าเสนอ และการพัฒนาปรับปรุง 

   กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
 (1)  ประเมินผลงาน 
 (2) ประเมินผลโครงงาน 
 (3) ประเมินผลการฝึกทักษะ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ โดยผลการ
เรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  (1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ 

  (2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม 

  (3) รู้จักแบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ 

2. ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการที่ส าคัญของวิชาการปกครองท้องถิ่น 
  (2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ปัญหา 

การปกครองท้องถิ่น 

  (3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการปกครองท้องถิ่น 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา 

   (2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และหลักวิชา เพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์  

 
 
 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1) สามารถคิดและแสดงออกได้อย่างเสรีและสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่าง

เหมาะสม 

   (2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

  (3) สามารถพัฒนาตนเองด้านมนุษยสัมพันธ์และปรับตัววางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท 
หน้าที่ ให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าข้อมูล และน าเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสาร และน าเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์  ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายข้อมูล ได้ถูกต้อง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์                 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                
การเมืองการปกครองของไทย                
การปกครองท้องถิ่น                
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                
องค์การและการบริหารงานภาครัฐ                
การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น                
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                

การบริหารโครงการและงบประมาณ                
การบริหารงานคลังท้องถิ่น                
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น                

นโยบายสาธารณะและการวางแผน                
การเมืองภาคพลเมือง                
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ภาวะผู้น า                
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น                
กฎหมายปกครอง                

กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป                

 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ๓ 
กฎหมายอาญา 2 :ภาคความผิด                

การจัดซื้อและจัดจ้าง                
การจัดสวัสดิการสังคม                 

สุขภาวะชุมชน                

การจัดการท่องเที่ยวชุมชน               
การจัดผังเมืองและการโยธา                
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                
การจัดการวิสาหกิจชุมชน                
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                
การฝึกประสบการณ์                
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หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 มีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน   ผล

การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
 2.1.2 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเลือกเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์
วิชาชีพ (มคอ.4)  

 2.1.3 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการต่างๆ 
เช่น การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ 
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ ์ 

 2.1.4 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

 2.1.5 อาจารย์ผู้สอนน าเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานการ
ด าเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)  

 2.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและภาพรวม  

 2.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าการประมวลผลข้อมูล และจัดท ารายงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร 

 2.1.8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนในรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ

ประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังนี้  
 2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณ์ได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่

ได้งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
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 2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ มีการประเมินนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความรู้ความสามารถ โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ และ
ทักษะ ทางปัญญา 3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  5) 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
 (1) เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

 (2) ได้ค่าระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
 (3) ใช้เวลาการศึกษาไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 (4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน 
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หมวดที ่ 6   
การพัฒนาอาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     
การจดัท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล      การ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถงึการบูรณาการ 
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   
กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  

  2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  

 2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร  
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  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
   2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
   2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

หลักสูตร  
   2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

    2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผน ก ากับ และติดตาม การด าเนินงานต่างๆ 
ของหลักสูตร  
  1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็นส าคัญ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ  
  1.3 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร โดยด าเนินการจัดท าแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและการประเมินผล  
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อย 30 วัน ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา  
  1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีส่วนร่วม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
  1.3.3 จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  
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  1.3.4 จัดทารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  
 1.4  มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  
 1.5  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 1.6 มีการก ากับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และน าเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 
2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  
  หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษา และประเมินผลการมีงานท า 
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) 
ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่หลักสูตร
ก าหนด  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ติดตาม ส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตร  
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร  
4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา ด้วยการลงมือท าด้วยการเรียนรู้จาก การท างาน (Work-based 

Learning)  
5. จัดกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณ์และ

วิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย  
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา

ปฐมวัยให้กับชุมชน  
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การท างานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน การเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 
3.  นักศึกษา 
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อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  การควบคุมการดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
4.  อาจารย์ 

อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์  
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
5.  หลักสูตร 

อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบหลักสูตร 
ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา    
การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อธิบายระบบการด าเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือความพร้อมของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทาง
กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตาม
ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง 
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
ป่ี
ที่ 
1 

ปีที่ 2 
ปีที่ 
3 

ปี
ที่ 
4 

ปีที่ 5 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
ป่ี
ที่ 
1 

ปีที่ 2 
ปีที่ 
3 

ปี
ที่ 
4 

ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรยีนรู ้
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

- x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศ หรือ ค าแนะน าดา้นการจัดการเรยีนการสอน x x x x x 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ 

ครั้ง 
x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บณัฑติใหม่ ท่ีมีตอ่คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยมากกว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มตี่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ - - - - x 
รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 10 

 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
         ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละปี  
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หมวดที ่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงแผนงานที่วางไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนกา รสอนนั้น 
พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมิน
จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย  การตอบค าถาม  ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจาก     
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะท าให้สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ อีกทั้งการทดสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน ก็สามารถวัดและประเมินผลได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด  เพ่ือให้    
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน 
 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

กลุ่มจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนผ่าน
ระบบงานทะเบียนในทุกด้าน ทั้ งด้านการเตรียมการสอน การสอนและการถ่ายทอดความรู้  การวัด               
และการประเมินผล  และคุณลักษณะของผู้สอน  
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมของ

วิทยาลัยชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมาให้ความเห็นเชิงการ

พัฒนาคุณภาพหรือส่งรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร หรือรายงานผลการประกันคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 2 (การ
จัดการเรียนการสอน) เพ่ือการรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานหมวดที่ 7 ข้อ 7  
     

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
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จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2.1 – 2.3 มาวิเคราะห์ปัญหาการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และใน    
แต่ละรายวิชา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ ดังนี้ 

(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ เพ่ือน าผล
การประเมินมาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุก 4 ปี 

(2) จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
(3) น าเสนอสภาวิชาการและสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือกลั่นกรองและขอความเห็นชอบ 


