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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ฉบับปรับปรุง 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
การปกครองทองถิ่น
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

2.

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ชื่อยอ (ไทย):
อ.(การปกครองทองถิ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Associate Degree in Local Government
ชื่อยอ (อังกฤษ):
A.(Local Government)

3.

จํานวนหนวยกิตที่เรียน
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
Associate Program in Local Government

4.

รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
4.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
4.3 การรับเขาศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบวิทยาลัยชุมชนสงขลา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่นหรือหนวยงานอื่น
-ไมมี4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2554
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
5.2 ผานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
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5.3 สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอนุ มั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ
วันที่ 12 กันยายน 2561
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่
........../......../.........
6.

ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมี ความพรอมเผยแพรคุณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุดมศึกษาแหงชาติ
ในป พ.ศ.2563

7.

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
7.1 เจาหนาที่และพนักงานของรัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และภาคเอกชน
7.2 ผูนําชุมชน ผูบริหารทองถิ่น

8.

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล

วาที่รอยตรีวัชรินทร
วรรณตุง

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ทาง
วิชาการ
3330101585936 ขาราชการ รป.ม.
บํานาญ
กศ.ม.
กศ.บ.
เลขประจําตัว
ประชาชน

นายชยพล พยนตภาค

3909800990336

ที่ปรึกษา
นายก

รป.ม.
ศน.บ.

วาที่รอยตรีนิพนธ
จุฬามณี

3900500059396 ขาราชการ
บํานาญ

รป.ม.
น.บ.
กศ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการสําหรับ
นักบริหาร
การบริหารการศึกษา
การสอนฟสิกส

สําเร็จการศึกษา
จาก

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ พิษณุโลก
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รัฐศาสตรการปกครอง มหาวิ ท ยาลั ย มหามงกุ ฏ
ราชวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตร สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ
หารศาสตร
นิติศาสตร
ม ห าวิ ท ย าลั ย สุ โข ทั ย
ธรรมาธิราช
สังคมศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ท
รวิโรฒ

ป
2550
2541
2519
2556
2552
2540
2527
2524

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา และสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
จํานวน 6 ศูนยการเรียน
10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ ย นแปลงของโลกในป จ จุ บั น ส ง ผลให ส ถานการณ ด า นสั ง คม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ
มีความซับซอน ประกอบกับการจัดการปกครองในปจจุบันอํานาจรัฐไมสามารถจัดการไดอยางเบ็ดเสร็จ
อย างในอดี ต ความสามารถในการดํ าเนิ น การโดยใช อํานาจรัฐเพี ยงอย างเดี ย วถู กท าทายเป น อย างมาก
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ความลมเหลวในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจึงเปนภาพสะทอนปกติใหเห็นไดโดยทั่วไป การทําความเขาใจ
ในปรากฏการณการตาง ๆ จําเปนตองปรับตัวสอดคลองกับสภาวะที่เกิดขึ้นกับการพัฒ นาอยางรอบดาน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคนเปนศูนยกลางของการพัฒ นา เพื่อนําพาประเทศจาก
ประเทศรายไดปานกลางสูประเทศที่มีรายไดสูง ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยาง
เขมแข็งและยั่งยืน ประกอบกับความตองการพัฒนาคนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจกระแสใหม
รวมถึงการสรางผูประกอบการระดับชุมชนทองถิ่นที่เปนฐานกําลังสําคัญของการพัฒนาในระดับประเทศ
10.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันประเทศไทยมีแผนสรางคนไทยใหมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีพลเมืองที่ตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิต วิญ ญาณ มีวิถีชีวิ ตที่ พอเพี ยงมีความเปน ไทย เสริมสรางความรูและทักษะ สรางคานิย มทัศนคติ
และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต บนบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีขึ้นเหมาะสม
กับ ชวงวัย โดยสอดแทรกคุ ณธรรมจริยธรรม ความมี ระเบี ยบวินั ย และจิต สาธารณะเพื่อพัฒ นาท องถิ่น
และสังคมโดยรวม สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาคนของประเทศไทย
จากผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอก โดยการพัฒ นาหรือหลักสูต รอนุ ป ริญ ญาสาขาวิช า
การปกครองท อ งถิ่ น จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที่ มี ศั ก ยภาพ สามารถปรั บ เปลี่ ย นได ต าม
วิวัฒนาการและสถานการณของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาการศึกษาและผูเรียน
ใหมีศักยภาพและสมรรถนะในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ มีความรูความเขาใจ มีความสามารถ
ทางปญญา มีคุณธรรมจริยธรรมที่นําไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จนเปนแบบอยางในทองถิ่น
11. ผลกระทบจากขอ 10.1 – 10.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุงเนน
การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนนการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอ
หลอมให คนไทยมี คานิ ย มตามบรรทั ดฐานที่ ดี ท างสั งคม เป น คนดี มี สุ ขภาวะที่ ดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีระเบี ยบวินัย และมี จิตสํานึกที่ ดีตอสั งคมสวนรวม การพั ฒ นาทั กษะที่ส อดคล องกั บความ ตองการใน
ตลาดแรงงานและทั ก ษะที่ จํ า เป น ต อ การดํ า รงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต ล ะช ว งวั ย ตาม
ความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน สงผลใหสถานการณ ดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
มีความซับซอน ประกอบกับการจัดการปกครองในปจจุบันอํานาจรัฐไมสามารถจัดการไดอยางเบ็ดเสร็จ
อยางในอดีต ความสามารถในการดําเนินการโดยใชอํานาจรัฐเพียงอยางเดียวถูกทาทายเปนอยางมาก ความ
ลมเหลวในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจึงเปนภาพสะทอนปกติใหเห็นไดโดยทั่วไป การทําความเขาใจ ใน
ปรากฏการณการตาง ๆ จําเปนตองปรับตัวสอดคลองกับสภาวะที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาอยางรอบดาน โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อนําพาประเทศจาก ประเทศ
รายไดปานกลางสูประเทศที่มีรายไดสูง ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยาง เขมแข็งและ
ยั่งยืน ประกอบกับความตองการพัฒนาคนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจกระแสใหม รวมถึงการ
สรางผูประกอบการระดับชุมชนทองถิ่นที่เปนฐานกําลังสําคัญของการพัฒนาในระดับประเทศ
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12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
การจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป โดยใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ประชาชนเขมแข็ง รวมมือปกครองดูแลกันเอง คือความงอกงามไพบูลยของชุมชนและทองถิ่น
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เป น หลั กสู ตรที่ ส รา งคนคุ ณ ภาพให กับ ทอ งถิ่น เป น กําลังสําคัญ ของการพั ฒ นาท องถิ่น เพื่ อไปสู
การพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการทองถิ่น
(2) มีความรู ความเขาใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การปกครองทองถิ่น
(3) มีทักษะมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ ทักษะการบริหารจัดการทองถิ่น และมีภาวะผูนํา
(4) มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
(5) มีทักษะการคิดสรางสรรค คิดแกปญหา และคิดเชิงวิพากษ
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรปกครองทองถิ่น - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ให มี ม าตรฐานไม ต่ํ า กว า เกณฑ ที่ ความตองการของ
สกอ.กําหนด
ผูประกอบการดานการ
ปกครองทองถิ่น
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
-ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต อ งการของผู เ รี ย นและ ความตองการของผูที่มีสวน
เกี่ยวของ เชน ชุมชน ทองถิ่น
ชุมชน ทองถิ่น
และสถานประกอบการ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานการประชุมที่เกี่ยวของ
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- รายงานความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอความรูและความ
ทันสมัยของหลักสูตร
- รายงานการติ ด ตามผู สํ า เร็ จ
การศึก ษาสาขาการปกครอง
ทองถิ่น
- รายงานความพึงพอใจของ
นายจาง และหนวยงานที่รับ
ผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
- ไมมี –
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี –
2. การดําเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาได
ไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชวงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา และคุณสมบัติอื่นๆใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชน
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรมี
ความแตกตางกันมาก
2.3.2 นักศึกษาจํานวนหนึ่งออกจากระบบการศึกษาเปนระยะเวลานาน จึงมีปญหาดานการปรับตัว
เมื่อเขาสูระบบการศึกษาใหม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอ 2.3
2.4.1 จัดใหมีการทดสอบเพื่อประเมินพื้นฐานความรูใน 4 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร รายวิชา
คณิตศาสตร รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาษาไทย
2.4.2 หากมีผลการประเมินไมผานเกณฑตามที่วิทยาลัยกําหนด จะตองเขาเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะ
รายวิชาที่ไมผาน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2561
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2562
2563
2564
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
90
30
30

2565
30
30
30
90
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ
คาตอบแทนผูสอน
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาบํารุงสถานที่และอุปกรณ
คาตอบแทนผูประสานงานและนักการดูแล
สถานที่
รวม

คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2560

1/2561
162,000
6,000
3,000
6,000
19,800

2/2561
162,000
6,000
3,000
6,000
19,800

ภาคการศึกษา
1/2562 2/2562
162,000 162,000
6,000
6,000
3,000
3,000
6,000
6,000
19,800
19,800

191,400
6,380

191,400
6,380

191,400
6,380

191,400
6,380

1/2563
162,000
6,000
3,000
6,000
19,800

2/2563
162,000
6,000
3,000
6,000
19,800

191,400
6,380

191,400
6,380

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน ผานสื่อสิ่งพิมพและระบบการเรียนการสอนออนไลนเปนหลัก
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต
เป นไปตามระเบี ยบสถาบั น วิทยาลัยชุมชน วาด วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร
โครงสร างหลั ก สู ต ร แบ งเป น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล อ งกั บ ที่ กํ าหนดไว ในเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
57
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
จํานวน
18
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
จํานวน
39
หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
30
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จํานวน
6
หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน
จํานวน
3
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
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กําหนด ดังนี้

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกําหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ศท XX XX

ลําดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสกลุมวิชา
01 กลุมวิชาภาษา
02 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
03 กลุม วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
อักษรยอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีหลักเกณฑกําหนดรหัสวิชา ดังนี้
ปท XX XX
ลําดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลําดับที่ของสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษา
ไม น อ ยกว า 9 หน ว ยกิ ต
รหัสวิชา
ศท 0101
GE 0101
ศท 0102
GE 0102
ศท 0103
GE 0103
ศท 0104
GE 0104
ศท 0105
GE 0105
ศท 0106
GE 0106
ศท 0107

ชื่อรายวิชา
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
Thai for Intellectual Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
English for Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
English for Communication 2
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
Development of Speaking and Writing Skills
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
Wisdom through Literature
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
English through Recreation
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
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GE 0107

Neighboring Countries Language

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ไมนอยกวา

9 ห น ว ย กิ ต

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3(2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ
จํานวน 24 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0201
จังหวัดศึกษา

จํานวน 9 หนวยกิต
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
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GE 0201
ศท 0202
GE 0202
ศท 0203
GE 0203

Province Studies
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
Arts and Skills for Self Development
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
Civics and Social Responsibility

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
วิชาเลือก
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตรคณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาแกน
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
ปท 0201
LG 0201
ปท 0202
LG 0202
ปท 0203
LG 0203
ปท 0204
LG 0204
ปท 0205
LG 0205
ปท 0206
LG 0206

57
หนวยกิต
18
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควาดวยตนเอง)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
Introduction to Political Science
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Introduction to Law
การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics and Government
การปกครองทองถิ่น
3 (3-0-6)
Local Government
เศรษฐศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
General Economics
องคการและการบริหารงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
Organization and Public Administration

(2) วิชาเฉพาะดาน
(2.1) วิชาบังคับ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
ปท 0207

ไมนอยกวา
จํานวน

จํานวน
ไมนอยกวา

39 หนวยกิต
30 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควาดวยตนเอง)
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3 (2-2-5)
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LG 0207
ปท 0208
LG 0208
ปท 0209
LG 0209
ปท 0210
LG 0210
ปท 0211
LG 0211
ปท 0212
LG 0212
ปท 0213
LG 0213
ปท 0214
LG 0214
ปท 0215
LG 0215
ปท 0216
LG 0216

Introduction to Social Science Research
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
Public Human Resource Management
การบริหารโครงการและงบประมาณ
Project and Budget Management
การบริหารงานคลังทองถิ่น
Local Financial Management
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
Local Administrative Development
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
การเมืองภาคพลเมือง
Civil Politics
ภาวะผูนํา
Leaderships
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
Seminar on Local Government
กฎหมายปกครอง
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
ปท 0223
LG 0223
ปท 0224
LG 0224

จํานวน

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 (2-2-5)
3 (3-0-6)

6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควาดวยตนเอง)
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
Criminal Law 2 : Offense
การจัดซื้อและจัดจาง
3 (3-0-6)
Procurement
การจัดสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
Social Welfare Management
สุขภาวะชุมชน
3 (3-0-6)
Community Health
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community Tourism Management
การจัดผังเมืองและการโยธา
3 (3-0-6)
Public Works and Town & Country Planning
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3 (3-0-6)
Communication for Local Development
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ปท 0225
LG 0225
ปท 0226
LG 0226
รหัสวิชา
ปท 0227
LG 0227

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitution and Political Institutions
(2.3) วิชาการฝกงาน

จํานวน
ชื่อวิชา

การฝกประสบการณ
Field Experience in Local Government

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 หนวยกิต
น (ชั่วโมง)
3 (240 ชั่วโมง)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลื อกเรีย นรายวิช าตางๆ ในสาขาวิช าเดี ย วกัน หรือตางสาขาวิช าก็ได หรือเลือกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชาที่
หลั ก สู ต รระบุ ไม ให นั บ หน ว ยกิ ต ในการขอจบหลั ก สู ต รจะเลื อ กเรี ย นเป น วิ ช าเลื อ กเสรี ไม ได โดยมี ห น ว ยกิ ต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปที่ 1

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต
1) วิชาแกน 18 หนวยกิต
2) วิชาเฉพาะดาน 39 หนวยกิต
- วิชาชีพบังคับ 30 หนวยกิต
- วิชาเลือก 6 หนวยกิต
-วิชาฝกงาน 3 หนวยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต
รวม

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน

กลุมวิชา
ศท
ศท
ศท
ปท
ปท

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาชีพบังคับ

กลุมวิชา
ศท
ศท
ปท
ปท
ปท

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาเลือกเสรี
วิชาชีพบังคับ

กลุมวิชา
ศท
ศท
ปท
XXXX
ปท

จํานวนหนวยกิต
ปที่ 2
ภาค
ภาค
การศึกษาที่ การศึกษาที่
1
2
6
6

ภาค
การศึกษาที่
1
9

ภาค
การศึกษาที่
2
6

6

6

3

15

3
15

3
3
15

ปที่ 3

ภาค
การศึกษาที่
1
-

ภาค
การศึกษาที่
2
3

-

3

-

6
3
15

6
3
3
15

12
15

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
0201 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
0202 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
รวม
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
0203 การเมืองการปกครองของไทย
0203 การปกครองทองถิ่น
0214 ภาวะผูนํา
รวม
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0201 จังหวัดศึกษา
0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสื่อการ 2
0206 องคการและการบริหารงานภาคลัง
XXXX XXXXX
0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
รวม

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(12-6-27)
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15(12-6-27)
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
15(12-4-28)
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาเลือก

กลุมวิชา
ศท
ศท
ปท
ปท
ปท

หมวดวิชา
วิชาแกน
วิชาฝกงาน
วิชาเลือก
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ

กลุมวิชา
ปท
ศศ
ปท
ปท
ปท

หมวดวิชา
วิชาชีพบังคับ
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ

กลุมวิชา
ปท
ศท
ปท
ปท
ปท

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3(2-2-5)
0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3(2-2-5)
0216
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
0212
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(2-2-5)
XXXX
XXXXXX
3(x-x-x)
รวม
15(x-x-x)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
0228 การฝกประสบการณปกครองทองถิ่น
3(240)
XXXXX XXXXXXXX
3(x-x-x)
0209 การบริหารโครงการและงบประมาน
3(3-0-6)
0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
รวม
15(11-242-23)
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
0210 การบริหารงานคลังทองถิ่น
3(3-0-6)
0301 การเขาใจดิจิทัล
3(2-2-5)
0213 การเมืองภาคพลเมือง
3(2-2-5)
0215 สัมมนาการปกครองทองถิ่น
3(2-2-5)
0211 การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
รวม
15(11-8-26)

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

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

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

โลก

ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชกิจกรรรมนันทนาการเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย การ
นําคําศัพท สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพทและสํานวนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ความเขาใจ ใน
วัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพมา (Burmese))
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กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเปนชุมชนและความเขมแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน
เครื่องมือสําหรับปฏิบัติการเรียนรูชุมชนในภาคสนาม ปญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสวนรวม ใน
การพัฒนาชุมชน
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุงหมายและการจัดการชีวิต ปญญาทางอารมณ หลักธรรมที่ใชในการดําเนินชีวิต ภาวะ
ผูนํา การรูจักใชเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล ในชุมชน
ที่เปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม คุณคา
และเอกลั ก ษณ ที่ ดี งามอย า งไทย การมี จิ ต อาสา และสํ านึ กสาธารณะ การมีส ว นรว มในระบบประชาธิป ไตย
วิเคราะหปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทําโครงการในบทบาทหนาที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข าใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน สังคม
ออนไลน การเรี ย นรู แ ละการสื บ ค น จากสื่ อ ดิ จิ ทั ล การวิ เคราะห แ ละรู เท า ทั น สื่ อ นํ าเสนอในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค วิธีการ
แกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา
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ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากปญหา
สิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสํ าเร็จ รูป ในการทํ างาน การใช งานและบํารุงรั กษาคอมพิวเตอร ฝกโปรแกรมประมวล
ผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพและจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การ
จัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด
ตางๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
สวนลด ขั้นตอนในการสํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน
ความนาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาเฉพาะ
ปท 0201
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
LG 0201
Introduction to Political Science
แนวคิด ทฤษฎี ขอบขายของหลักรัฐศาสตร ความสัมพัน ธระหวางวิชารัฐศาสตรกับ สาขาวิช าอื่น
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ กั บ ประชาชน และกระบวนการทางการเมื อ ง รั ฐ บาล รั ฐ สภา พรรคการเมื อ ง
กลุมผลประโยชน ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ
ปท 0202
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
LG 0202
Introduction to Law
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย
การจัดทําและเสนอรางกฎหมาย การตีความ การบังคับใชกฎหมาย กฎหมายแพงและพาณิ ชย กฎหมายอาญา
ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมทางเพง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปท 0203
การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
LG 0203
Thai Politics and Government
องคค วามรู ท างการเมื อ งและการปกครอง ที่ เ ปน ประโยชนต อ การเมื อ งและการปกครองของไทย
การศึกษาเหตุ การณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทยของไทยด านเศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรม ใหผเู รียนวิเคราะหปรากฏการณทางการเมืองไทยตาง ๆ
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ปท 0204
การปกครองทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0204
Local Government
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ พัฒนาการเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น รูปแบบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประวัติและพัฒนาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย โครงสราง องคประกอบ และอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย ปญหา ตลอดจนแนวโนมการปกครองทองถิ่นไทยในอนาคต
ปท 0205
เศรษฐศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
LG 0205
General Economics
หลักการเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคดานการเมืองและเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ของผู บ ริโภค ป จ จั ย ที่ กํ าหนดอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานของสิน ค า และป จ จั ย การผลิ ต ในตลาด การกํ าหนดรายได
ประชาชาติ การออม การลงทุน อุปสงคและอุปทานของเงิน สภาพและปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
แนวทางแกไขของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการคาระหวางประเทศ
ปท 0206
องคการและการบริหารงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0206
Organization and Public Administration
ทฤษฏี เกี่ ย วกั บ องค ก าร การบริ ห ารงานภาครัฐ การวางแผน การจั ด องค ก าร การจัด คนเข าทํ างาน
การสั่งการหรือการอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
ปท 0207
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
LG 0207
Introduction to Social Science Research
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการทําการวิจัยเบื้องตน โดยวิเคราะหสภาพปญหาและ
ศักยภาพของชุมชน กําหนดหัวขอการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูล การวิเคราะห
การแปลผลขอมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย
ปท 0208
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0208
Public Human Resource Management
ปรัช ญา ความเป น มา แนวคิ ด และนโยบายการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย ตั้งแต การวางแผนกํ าลั งคน
การกําหนดงานและตําแหนง การกําหนดเงินเดือน และคาตอบแทน การสรรหา การพัฒนาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียน โยกยาย การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การออกจาก
ราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ปท 0209
การบริหารโครงการและงบประมาณ
3 (3-0-6)
LG 0209
Project and Budget Management
หลักการเขียนโครงการ การดําเนินโครงการ การบริหารโครงการ การจัดทํางบประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล
แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ เทคนิคการบริหาร การควบคุมโครงการ การกํากับติดตามและประเมินผล
โครงการ ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน
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ปท 0210
การบริหารงานคลังทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0210
Local Financial Management
ระบบงานคลังของหนวยงานของรัฐและทองถิ่น การจัดการการคลังสวนทองถิ่นในมิติของรายรับ รายจาย
และเงินอุดหนุน การพึ่งตนเองทางการคลัง ความสัมพันธระหวางการคลังและเศรษฐกิจทองถิ่น หลักธรรมาภิบาล
ในการบริ ห ารงานคลั งและงบประมาณท อ งถิ่ น การวิเคราะห แ ผนและโครงการเพื่ อ การจั ด สรรงบประมาณ
การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะหงบดุลคลังทองถิ่นขอจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบ
การคลังทองถิ่น
ปท 0211
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0211
Local Administrative Development
แนวคิดการบริหาร การพัฒนา การพัฒนาทองถิ่น บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมชุมชน วิเคราะห
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารการพัฒนาทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชน องคกรเอกชน และหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของบทบาทขององคกรปกครองทองถิ่นในการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะหโครงการพัฒนาของทองถิ่น
ปท 0212
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (2-2-5)
LG 0212
Public Policy and Planning
แนวคิดและวิธีการในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการบริการสาธารณะ การนํานโยบายไป
ปฏิบั ติ การประเมิ น ผลของนโยบาย การวิเคราะห น โยบายและแผน ระดั บ ของแผน ขั้ น ตอนของการวางแผน
สารสนเทศในการทํ าแผน การนํ าแผนไปปฏิบั ติ ป ญ หาและอุ ป สรรคในการกํ าหนดนโยบายและการวางแผน
การฝกปฏิบัติในการจัดทําแผนในระดับทองถิ่น
ปท 0213
การเมืองภาคพลเมือง
3(3-0-6)
LG 0213
Civil Politics
แนวคิด การเมืองภาคพลเมื อง สิทธิ หนาที่ และการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการสรางสํานึ ก
ความเปนพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม ภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย
ปท 0214
ภาวะผูนํา
3 (3-0-6)
LG 0214
Leaderships
แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับภาวะผูนํา คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทหนาที่ของผูนํา ทักษะการ
แกไขปญหาความขัดแยง การสรางทีมงาน ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีตัวอยางและฝก
ทักษะการรับรูทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลตอสังคม การชวยเหลือกันทางสังคม การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคล การพัฒนาทัศนคติ การเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมที่ถูกตอง เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเปนผูนําชุมชน
ปท 0215
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
3 (2-2-5)
LG 0215
Seminar on Local Government
หลักการสัมมนา ศึกษาการเมืองการปกครองทองถิ่น การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมทองถิ่น บทบาทของทองถิ่นเพื่อลดความเหลี่อมล้ําทางสังคม การวิเคราะหแนวโนมการกระจาย
อํานาจของทองถิ่นในอนาคตโดยรูปแบบการจัดสัมมนา
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ปท 0216
กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
LG 0216
Administrative Laws
ประวัติ แนวความคิดและทฤษฎีทางการปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง ระบบกฎหมายปกครอง
ไทย ความสัมพัน ธระหวางรัฐกับ เอกชน การวิเคราะหปญหาทางการปกครอง คําสั่งทางปกครอง คดี ปกครอง
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และพระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
ปท 0217
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
LG 0217
Criminal Laws : General Principles
ลั กษณะของกฎหมายทั่ ว ไป หลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมายอาญา ความรับ ผิ ดทางอาญา ลั กษณะของโทษ
การกําหนดโทษ เหตุตางๆอันเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 รวมถึงบทบัญญัติ
ที่ใชแกความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3
ปท 0218
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
LG 0218
Criminal Laws : Offense
แนวความคิดในการกําหนดความผิดประเภทตาง ๆ และวิธีการลงโทษหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานตางๆ
หมายเหตุ : กอนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป มากอน
ปท 0219
การจัดซื้อและจัดจาง
3 (3-0-6)
LG 0219
Procurement
แนวคิดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับปจจุบัน หนังสือเวียน
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - GP) วาดวย วิธีการจัดหา
การจัดทําเอง การจัดซื้อจัดจาง การควบคุม บริหารสัญญา การตรวจสอบ การจําหนาย โดยเนนกรณีศึกษาการ
จัดซื้อจัดจางในหนวยงานของรัฐ
ปท 0220
การจัดสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
LG 0220
Social Welfare Management
แนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการทางสังคมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน แนวโนมในอนาคต บทบาทหนาที่ของรัฐ
นโยบายดานการบริการทางสังคมของรัฐ รูปแบบสวัสดิการสังคม บทบาทของรัฐทองถิ่นและประชาชนในการจัด
สวัสดิการทางสังคม เทคนิคการใหบริการสวัสดิการทางสังคม กรณีศึกษาการบริการสวัสดิการสังคมและชุมชน
ปท 0221
สุขภาวะชุมชน
3 (3-0-6)
LG 0221
Community Health
ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดเรื่องสุขภาวะในชุมชน ตลอดจนนโยบายสุขภาพแหงชาติ ระบบสุข
ภาวะชุมชน หลักประกัน สุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพองครวม
การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ การประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นและการแพทยทางเลือกในการดูแล
สุขภาวะชุมชน กรณีศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน
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ปท 0222
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
LG 0222
Community Tourism Management
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน นโยบายรั ฐ เกี่ ย วกั บ การท องเที่ ย ว กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ศึกษาวิเคราะหศักยภาพดานการทองเที่ยวของทองถิ่น รูปแบบการจัดการทองเที่ยว
บทบาทของทองถิ่นและชุมชนตอการทองเที่ยว การวางแผน การวางกลยุทธการจัดการทองเที่ยวของทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
ปท 0223
การจัดผังเมืองและการโยธา
3 (3-0-6)
LG 0223
Public Works and Town & Country Planning
หลักการ กฎหมายที่เกี่ยวของในการวางผังเมือง การจัดการวางผังเมือง การออกแบบผังเมืองในชุมชน
กระบวนการวางผังเมือง มาตรการตาง ๆ ในการวางผังเมือง
ปท 0224
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0224
Communication for Local Development
กระบวนการสื่ อสาร วิ เคราะห ป ญ หาของการสื่อสารในทองถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนในการพั ฒ นา
ทองถิ่น การสื่อสารในหลายรูปแบบในชุมชน การฝกปฏิบัติดานการสื่อสารในชุมชนรวมกับหนวยงานในระดับพื้นที่
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ปท 0225
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
LG 0225
Community Enterprise Management
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือน ลักษณะแนวคิด ประเภท วิธีการ กระบวนการ
รูป แบบและพั ฒ นาการของวิส าหกิ จชุ มชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิ ต การส งเสริ มการตลาด
กลยุทธการพัฒนาความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน บทบาทของทองถิ่นในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และกรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ปท 0226
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
LG 0226
Constitution and Political Institutions
ทฤษฎีทั่วไปของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ อํานาจรัฐ วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม รูปแบบ
ของรัฐธรรมนูญ การแบงแยกอํานาจอธิปไตย ความสัมพันธระหวางอํานาจ สถาบันการเมืองของประเทศที่ใชระบบ
การปกครองประชาธิปไตย ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอระบบการเมืองของประเทศและศึกษารัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน
ปท 0227
การฝกประสบการณ
3(240 ชม.)
LG 0227
Field Experience in Local Government
ฝ ก ปฏิ บั ติ งานด า นการปกครองท อ งถิ่ น ในหน ว ยงานภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชน หรื อ องค ก รอื่ น ๆ
การบริหารจัดการโครงการ โดยเนนงานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งานบุคลากร
งานใหบริการสาธารณะ งานสํารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประสานงานชุมชน การใหความรู การจัด
นิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
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3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 วาที่รอยตรีวัชรินทร
วรรณตุง

คุณวุฒิ สาขาวิชา

2

นายชยพล พยนตภาค

3

วาที่รอยตรีนิพนธ
จุฬามณี

รป.ม.การจัดการ
สําหรับนักบริหาร
กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา
กศ.บ.การสอนฟสิกส
รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร
ศน.บ.รัฐศาสตรการ
ปกครอง
รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร
น.บ.นิติศาสตร
กศ.บ.สังคมศึกษา

3.2.2 อาจารยประจํา

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางสาวลักษณา ชิณวงศ

2

3

4
5

6

นางสุธี เทพสุริวงค

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
-การบริหารโครงการและ
งบประมาณ
-นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน
-การปกครองทองถิ่น

สําเร็จการศึกษา
จาก
ป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2550
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ 2541
2519
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2556
ม ห าวิ ท ย าลั ย ม ห าม งกุ ฏ ราช 2552
วิทยาลัย

-ความรูเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2540
กฎหมาย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527
2524
-การเมื อ งการปกครอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ของไทย

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ศษ.ม.การสอน
ภาษาอังกฤษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1
-ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2
-จังหวัดศึกษา
-ศาสตรพระราชา

ตําแหนง/ประสบการณ/ความ
ชําชาญ
รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา-อนุปริญญา 15 ป

สอนวิชาสงขลาศึกษา
วิชาสังคมศาสตรกับการพัฒนา,
การฝกงาน,สัมมนาปกครอง
ทองถิ่น
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ศษ.ม .หลักสูตรและการ -การบริหารทรัพยากรมนุษย สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.18 ป
นิเทศ
ภาครัฐ
สอนรายวิชาโครงการทาง
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
-ภาวะผูนํา
การศึกษา รายวิชาการฝกงาน
และรายวิชาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
นางสาวศุภมาส อยูอริยะ
ศ.ม. เศรษฐศาสตร
-เศรษฐศาสตรทั่วไป
สอนหลักการจัดการ,หลัก
ศ.บ. เศรษฐศาสตรการเงิน -องคการและการบริหารงาน เศรษฐศาสตร,องคการและการ
ภาครัฐ
จัดการ 18 ป
นายพิพัฒนพงษ หงษสัมฤทธิ์ กศ.ม.เทคโนโลยีและ
-โปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาดานโปรแกรม
สื่อสารทางการศึกษา
สําเร็จรูป
คอมพิวเตอร,การออกแบบสื่อ
วท.บ.วิทยาการ
-การเขาใจดิจิทลั
สิ่งพิมพ 15 ป
คอมพิวเตอร
นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ กศ.ม. การวิจัยและการ -การวิจัยทางสังคมศาสตร การสอนรายวิชาการวิจัยทาง
ประเมิน
เบื้องตน
สังคมศาสตรเบื้องตน,วิจัยธุรกิจ 6
ว.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม
ป
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร

2

3

คุณวุฒิ สาขาวิชา

ศศ.ม.รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ.วิทยุโทรศัพท
วิทยุกระจายเสียง
สถาบันราชภัฏสงขลา
นางสาวฮานันย นาวินพัฒน รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
รัตน
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.บ.ศิปศาสตรบณ
ั ฑิต(ศาสนา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นางเพียงฤทัย แกวมีศรี
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศศ.บ.ภาษาไทย
สถาบันราชภัฎยะลา

รายวิชา / สาขาวิชาที่สอน
-สัมมนาการปกครองทองถิ่น
-การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
-การฝกประสบการณ

ตําแหนง/ประสบการณ/
ความชําชาญ
นักวิชาการศึกษา

-ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับ
รัฐศาสตร

เจาหนาที่ธุรการ

-ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ปญญา
-การพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน

ขาราชการครู

นักวิชาการศึกษา

4

นางสาวทาวินี บุญเหลือ

รป.ม.ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงิน)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-การเมืองภาคพลเมือง
-กฎหมายปกครอง
-พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม

5

นางชญานิษฐ สุวรรณมณี

-การบริหารงานคลังทองถิ่น

6

นายสุรงค เริงฤทธิ์

7

นายประภาส ทองนิล

รป.ม.การปกครองทองทิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแกน
บธ.บ.การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
น.ม.นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.บ.นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค.บ.สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

หัวหนาการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลปากบาง
อําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา
-กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป ผูชวยนิติกร
-กฎหมายอาญา 2 : ภาค
ความผิด
-ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
-การคิดสรางสรรคและการ
แกปญหา

อาจารยพิเศษ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 24

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ฝกปฏิบัติงานในองคกรภาคีเครือขาย ที่มคี วามพรอม ไดแก งานแผนและนโยบาย งานคลังและ
งบประมาณ งานธุรการ งานใหบริการสาธารณะ งานประเมิน งานสํารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การ
ประสานชุมชน การบริหารจัดการโครงการ การใหความรู การจัดนิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ซื่อสัตย สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบ เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาของสังคม
4.1.2 มีความรู เขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญของวิชาการปกครองทองถิ่น
4.1.3 สามารถประยุกตใช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับวิชาการปกครองทองถิ่น
4.1.4 ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอยางสรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตย
4.1.5 สามารถวิเคราะห เลือกใช และตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศเพื่อแกปญหาไดอยางสรางสรรค
4.2 ชวงเวลา
จํานวน 240 ชั่วโมง ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและประเมินโครงการของชุมชนไดถูกตอง
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีตอ
จรรยา บรรณทางวิชาชีพ
มีจิตสาธารณะ
มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม
มีวินัย และความรับผิดชอบ
มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การสอดแทรกในวิชาเรียน เชน การประกันคุณภาพ และการฝกงาน
เปนตน
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน
- การทํางานเปนทีมในชั้นเรียน
- การทํารายงานกลุม
- การสอดแทรกในวิชาเรียน
- การมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ
- การจัดการเรีย นการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง เชน การคน ควา
ขอมูลสารสนเทศและติดตามขอมูล ขาวสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อยูเสมอ เปนตน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝเรียนรู
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา
กลยุทธการสอน
(1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา
(2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ
(3) จัดทําโครงงานที่สะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผูเรียนประเมินตนเอง
2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง
(2) มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปญญา เขาใจความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม
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(3) มี ความรู ความเขาใจ เกี่ ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ย นแปลงที่ ส งผล
กระทบตอตนเองและผูอื่น
(4) มี ความรู ความเข าใจ เกี่ย วกับ หลักการและวิธีก ารทางวิท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และ
เทคโนโลยี
กลยุทธการสอน
(1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปนกลุม
(2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง และ
นําเสนอความรูได
(3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลีย่ นประสบการณ
(4) ฝกทักษะตาง ๆ ที่เปนจุดเนนของแตละรายวิชา
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู
(๒) การประเมินยอยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(๔) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เชื่อมโยงความคิดอยางองครวม
(2) สามารถระบุประเด็นปญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกปญหาอยางมีคุณคาและ
สรางสรรค
กลยุทธการสอน
(1) การฝกทักษะยอย
(2) การจัดทําโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทํางานเปนกลุม
(3) การอภิปรายกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(4) ฝกคิดดวยวิธีการตาง ๆ
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ
(3) ประเมินการทํางานรวมกัน
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอื่น ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน
(3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพึ่งตนเองได
กลยุทธการสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝกการทํางานเปนทีม
(3) ฝกบทบาทภาวะผูนํา และผูตาม
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กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทํางานเปนกลุม
(2) ประเมินผลงานของกลุม
(3) ประเมินภาวะผูนํา และผูตาม
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตาง ๆ
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 28

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา
กลุมวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน
ปญญาจากวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จังหวัดศึกษา
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
พลังของแผนดิน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การเขาใจดิจิทลั

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
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3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู

2

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3











5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1

การคิดสรางสรรคและการแกปญญา
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวติ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
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3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3









5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ
(2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม
(3) รูจักแบงปน และมีจิตสาธารณะ
กลยุทธการสอน
(1) บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ
(2) กําหนดขอตกลงรวมกันในการเรียนการสอนและการเปนนักศึกษาของวิทยาลัย
(3) สงเสริม ยกยอง ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบดานคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความตรงตอเวลาในการทํากิจกรรม การเรียนรู และการสงงาน
(2) ประเมินการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม และการมีจิตสาธารณะ
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการที่สําคัญของวิชาการปกครองทองถิ่น
(2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและแกปญหา
การปกครองทองถิ่น
(3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสวนทองถิ่น
กลยุทธการสอน
(1) การเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู
(2) การเรียนการสอนตามกระบวนการแกปญหา และนําเสนอผลการเรียนรูของผูเรียน
(3) การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการปฏิบัติจริง
(2) ประเมินจากผลงาน
(3) ประเมินระหวางเรียนและประเมินผลรวม
2.2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา
(2) สามารถประยุกตใชความรูและหลักวิชา เพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการแกปญหาไดอยาง
สรางสรรค
กลยุทธการสอน
(1) ฝกทักษะกระบวนการคิด รายบุคคลและกระบวนการกลุม
(2) มอบหมายงานในลักษณะการทําโครงงาน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 31

(3) จัดกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติในสถานการณจริง
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกปญหา
(2) ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี สรางสรรค และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางเหมาะสม
(2) มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง และสวนรวม
(3) สามารถพัฒนาตนเองดานมนุษยสัมพันธ และปรับตัว วางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่
ใหทํางานรวมกับผูอื่นได
กลยุทธการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหแสดงออกทางความคิด เปดโอกาสผูเรียนแสดงออกทางความคิด
อยางสรางสรรค
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
(3) จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาในรายบุคคลและรายกลุม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุม
(2) ประเมินจากผลงาน การนําเสนองาน
(3) ประเมินตนเอง เพื่อนรวมชั้นเรียน และครูผูสอน
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คนควาขอมูล และนําเสนอไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถวิเคราะหขอมูล สื่อสาร และนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช เทคนิ ค พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ในการวิ เคราะห ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายขอมูล ไดถูกตอง
กลยุทธการสอน
(1) การมอบหมายงาน
(2) การทําโครงงานกลุม
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ฝกทักษะการนําเสนอ และการพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลงาน
(2) ประเมินผลโครงงาน
(3) ประเมินผลการฝกทักษะ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวาเปนความ
รับผิดชอบหลักหรือรับ ผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐานผลการเรียนรูบ างเรื่องก็ได โดยผลการ
เรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ
(2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม
(3) รูจักแบงปน และมีจิตสาธารณะ
2. ดานความรู
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการที่สําคัญของวิชาการปกครองทองถิ่น
(2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและแกปญหา
การปกครองทองถิ่น
(3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการปกครองทองถิ่น
3. ดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา
(2) สามารถประยุกตใชความรูและหลักวิชา เพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการแกปญหาไดอยาง
สรางสรรค
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรีและสรางสรรค และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยาง
เหมาะสม
(2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและรับผิดชอบตอสวนรวม
(3) สามารถพั ฒ นาตนเองดานมนุษยสัมพัน ธและปรับ ตั ววางตัว ไดอย างเหมาะสมกับ บทบาท
หนาที่ ใหทํางานรวมกับผูอื่นได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คนควาขอมูล และนําเสนอได
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถวิเคราะหขอมูล สื่อสาร และนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช เทคนิ คพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะห ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายขอมูล ไดถูกตอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ดานทักษะ
5. ดานทักษะการ
1.ดานคุณธรรม
3. ดานทักษะ ความสัมพันธระหวาง วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
2. ดานความรู
บุคคลและความ
สื่อสารและการใช
จริยธรรม
ทางปญญา
รายวิชา
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
1
2
1
2
3
1
2
3
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
   

     

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
 

 
    

การเมืองการปกครองของไทย
    
    
 

การปกครองทองถิ่น
     
 
  

เศรษฐศาสตรทั่วไป

      


 
องคการและการบริหารงานภาครัฐ
  

  
 

การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน

    
  

 
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ

 
      
 
การบริหารโครงการและงบประมาณ
     
   

 
การบริหารงานคลังทองถิ่น
  
 
      

การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
 
    


 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน

    
    

การเมืองภาคพลเมือง
      

  

ภาวะผูนํา
  
      
 

สัมมนาการปกครองทองถิ่น

      



กฎหมายปกครอง
 

 
    
 
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
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รายวิชา
กฎหมายอาญา 2 :ภาคความผิด
การจัดซื้อและจัดจาง
การจัดสวัสดิการสังคม
สุขภาวะชุมชน
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
การจัดผังเมืองและการโยธา
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
การฝกประสบการณ

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1







2



3


 

 
 
 
 
  

2. ดานความรู
1

2 3
 
 


 
 
 


 
 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา
1











2











4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

 




 








 
 

 


หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 35

หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ํากวาปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ประกอบดวย
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) กรรมการจากอาจารยประจํากลุมวิชา
2.1.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา
(1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
รายวิชา
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษาโดยกําหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ
(3) กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพื่อ
การเตรียมพรอมรับยการทวนสอบ ไดแก คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวนอื่น ๆ
ทีก่ ําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแตละสวน เชน
กระดาษคําตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
(5) จัดทํารายงานผลการสอบทวนประจําภาคการศึกษา
2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุมรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามที่กําหนดเกณฑการประเมินผลการ
เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตล ะรายวิชา โดยพิ จารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้น งานหรือผลงาน
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ที่อาจารยประจําวิชาจัดทํา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา
ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจดัการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 ใหแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย
(1) กรรมการจากสํานักวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
2.2.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร
(1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษา
โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของ
(3) กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ที่ตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเกี่ยวของ
ทราบเพื่อการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา
(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
(5) จําทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา
2.2.3 กระบวนการหรือขัน้ ตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
(1) กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผูใหขอมูล ที่สามารถนํามาใชวิเคราะห
ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา เพื่อประเมิน
ความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
(2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ งใช ดํ า เนิ น การเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลตามที่กําหนดไว
(3) ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเมื่อสิ้นสุด
ปการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(1) เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร
(2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
(3) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา
(4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คูมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
1.2 สงเสริมใหอาจารยใหม เขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พั นธกิจ และ
วิสัยทัศน ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้ แจงแนวทางในการจั ด การเรีย นการสอน แนวทางในการทํ า วิจัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล การ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอก
2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตใชความรูที่ไดใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management)
เพื่อใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของเพื่อนาความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
หลักสูตร
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผน กํากับ และติดตาม การดําเนินงานตางๆ
ของหลักสูตร
1.2 สร า งความตระหนั ก และความเข า ใจให แ ก บุ ค ลากร โดยการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จง ในประเด็ น สํ า คั ญ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ
1.3 มีกระบวนการจัดทําหลักสูตร โดยดําเนินการจัดทําแผนการสอนและเกณฑการวัดและการประเมินผล
1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
มีสวนรวม อยางนอยรอยละ 80
1.3.3 จั ดทํ ารายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช าตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วั น หลั งสิ้ น สุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
1.3.4 จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด
ปการศึกษา
1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน
1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา
1.6 มีการกํากับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอสถาบัน
วิท ยาลั ย ชุ มชน และนํ าเอาข อเสนอแนะจากผลการประเมิน คุณ ภาพมาปรับ ปรุงหลัก สูตรอยางตอเนื่องทุ ก ป
การศึกษา
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรีย นรูในขณะที่ นักศึกษากํ าลังศึกษา และประเมิ น ผลการมี งานทํ า
ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพื่อการแกไขปรับปรุง เพื่อใหไดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู 3)
ทั ก ษะทางป ญ ญา 4) ทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว างบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ และ 5) ทั ก ษะการวิ เคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ติดตาม สํารวจความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตร
3. จัดการประชุมโดยเชิญผูใชบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร
4. สรางความเชี่ยวชาญใหกับนักศึกษา ดวยการลงมือทําดวยการเรียนรูจาก การทํางาน (Work-based
Learning)
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5. จัดกิจกรรมเสริม ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณและ
วิกฤติทางดานสังคมและการปกครองทองถิ่น
6. จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ดวยองคความรูใหกับชุมชน
7. เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทํางานแบบมีสวนรวม และการสรางเครือขายชุมชน การเรียนรู
3. นักศึกษา
กระบวนการรับนักศึกษา มีดังนี้
3.1 ประชุมเตรียมความเจาหนาที่ป ระจําศูน ยการเรียนทั้ ง 7 ศูนยการเรียน เพื่ อเตรียมความ
พรอมกอนประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม
3.2 ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครนักศึกษาผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซตของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ไวนิ ล ใบปลิ ว และแนะแนวในสถานศึ กษา เช น สํ านั กงานส งเสริ มการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
3.3 ผูที่สนใจสามารถสมัครเรียนดวยตนเองที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
หรื อศู น ย การเรี ย นตามอํ า เภอต าง ๆโดยพิ จ ารณาตรวจสอบคุณ สมบั ติของผูส มัคร ตามหลักเกณฑ ที่
วิทยาลัยชุมชนสงขลากําหนด
3.4 กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา เตรียมความพรอมกิจกรรมทางวิชาการ โดย
นั กศึ กษาใหม เรี ย นปรั บ พื้ น ฐานในรายวิช า ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตรแ ละ
คอมพิวเตอร และประกาศผลการสอบจากการเรียนปรับพื้นฐาน
3.2.1 นักศึกษาที่สอบผานการเรียนปรับพื้นฐาน ยืนยันสิทธิ์การเขาเรียน และปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม
3.2.2 นักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที 1
4. อาจารย
กระบวนการรับอาจารยพิเศษ มีขั้นตอนดังนี้
1. ประกาศรับสมัครอาจารยตามสาขาวิชาที่ตองการ ตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวย
คุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอน พิเศษ พ.ศ. 2558 ขอ 3
2. แตงตั้งคณะกรรมบริหารหลักสูตรอนุปริญญา รับผิดชอบสาขาวิชาเพื่อพิจารณากลั่นกรองประเมิน
สมรรถนะและคัดเลือกอาจารยพิเศษแตละสาขาวิชา
3. วิทยาลัยนําขอมูลอาจารยที่ผานการประเมินในขอ.2 เสนอตอสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อขอ
อนุมัติและขึ้นทะเบียนเปนอาจารยพิเศษของวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา
และปฐมนิเทศอาจารยใหม กอนเปดภาคเรียน เพื่อชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4. คณะกรรมการสาขาวิชามีการประเมินการสอนของอาจารยเปนรายภาคการศึกษา โดยพิจารณาจาก
การสมคอ 3 มคอ5 และการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
5. หลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร ดําเนินการโดยการประชุมสรางความเขาใจแกครู
และบุคลากรที่เกี่ยวของและแตงตั้งผูรับผิดชอบหลักสูตร
5.1.2 การรับนักศึกษา จัดการชั้นเรียน วางแผนการเรียน จัดตารางสอน ดําเนิน การโดย วาง
แผนการดําเนินงานการรับนักศึกษา จัดตารางสอนใหเหมาะสมแตละชั้นป
5.1.3 งานบริการเสริมวิชาการ ดําเนินการโดยการพัฒนาบุคลากรทางการสอน นิเทศ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1.1 ดํ าเนิน การสํารวจความต องการสิ่งสนับ สนุ นของอาจารยผูสอนและนั กศึกษา ทางดาน
อุปกรณโสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
6.1.2 กํ า หนดแผนงบประมาณประจํ าป 2561เกี่ ย วกั บ ครุ ภั ณ ฑ แ ละการจั ด หาวั ส ดุ สํ า หรั บ
สนับสนุนการเรียนการสอน ประจําป เชน การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยไดมีการตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
6.1.3 บริหารจัดการการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพรอมตอการเรียนการสอน และ
การบํารุงรักษากอนเปดภาคการศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตาม
ตั ว บ ง ชี้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ หรื อ ตั ว บ ง ชี้ ที่ ห ลั ก สู ต รพั ฒ นาขึ้ น เอง
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
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ตัวบงชี้และเปาหมาย

ป
ที่
1
x

ปการศึกษา
ป ป ป
ที่ ที่ ที่
2 3 4
x x

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ x x
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
x x
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
x x
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
x x
สิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. x x
3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
- x
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่
แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการจัดการเรียน
x x
การสอน
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ
x x
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ /
x x
หรือ วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
- เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
- คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)
เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้

ป
ที่
5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

-

x

x
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ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแต
ละป
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1) การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงระหวางและหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุง สามารถทําไดโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่ อ
ปรับปรุงและมอบใหประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
2) การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําไดโดย
- ประเมินนักศึกษาในแตละวิชา
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
- ภาพรวมของหลักสูตร ทําการประเมินโดยผูสําเร็จการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
- นักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษา
- ผูวาจาง/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินนักศึกษา ผูวาจาง ผูทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)

