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                                                รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
ฉบับปรับปรุง 2561 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
สาขาวิชา   การปกครองทองถ่ิน 
     
     หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย:  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
ช่ือภาษาอังกฤษ:  Associate Program in Local Government 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย):               อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
ช่ือยอ (ไทย):  อ.(การปกครองทองถ่ิน)  

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ):           Associate Degree in Local Government 
ช่ือยอ (อังกฤษ):            A.(Local Government) 

3. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียน 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
4.2 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย 
 4.3 การรับเขาศึกษา 
  ใหเปนไปตามระเบียบวิทยาลัยชุมชนสงขลา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  
 4.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน 
  -ไมมี- 
 4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาการปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2554 
     เปดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา 2561 
5.2 ผานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 3 เม่ือ 

    วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 2 
 
 

5.3 สภาวิทยาลั ยชุมชนอนุ มัติ การจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้ ง ท่ี   8/2561 เม่ือ                 
วันท่ี 12 กันยายน 2561 

5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี............./.............เม่ือวันท่ี
........../......../......... 

6. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในป พ.ศ.2563 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
7.1 เจาหนาท่ีและพนักงานของรัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน 
7.2 ผูนําชุมชน ผูบริหารทองถ่ิน  

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  

 
9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยชุมชนสงขลา  และสถานท่ีจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 
จํานวน 6 ศูนยการเรียน 

10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
10.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน สงผลใหสถานการณดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  
มีความซับซอน ประกอบกับการจัดการปกครองในปจจุบันอํานาจรัฐไมสามารถจัดการไดอยางเบ็ดเสร็จ
อยางในอดีต ความสามารถในการดําเนินการโดยใชอํานาจรัฐเพียงอยางเดียวถูกทาทายเปนอยางมาก  

ชื่อ-สกลุ 
 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

จาก ป 

วาท่ีรอยตรีวัชรินทร 
วรรณตุง 

3330101585936 ขาราชการ
บํานาญ 

รป.ม. 
 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

การจัดการสําหรับ 
นักบริหาร 
การบริหารการศึกษา 
การสอนฟสิกส 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ พิษณุโลก 

2550 
 

2541 
2519 

นายชยพล  พยนตภาค 3909800990336 ท่ีปรึกษา
นายก 

รป.ม. 
ศน.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร 
รัฐศาสตรการปกครอง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏ
ราชวิทยาลัย 

2556 
2552 

วาท่ีรอยตรีนิพนธ   
จุฬามณ ี

3900500059396 ขาราชการ
บํานาญ 

รป.ม. 
 

น.บ. 
 

กศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร 
 
นิติศาสตร 
 
สังคมศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร 
ม ห า วิท ย าลั ย สุ โข ทั ย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

2540 
 

2527 
 

2524 
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ความลมเหลวในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงเปนภาพสะทอนปกติใหเห็นไดโดยท่ัวไป การทําความเขาใจ
ในปรากฏการณการตาง ๆ จําเปนตองปรับตัวสอดคลองกับสภาวะท่ีเกิดข้ึนกับการพัฒนาอยางรอบดาน 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพ่ือนําพาประเทศจาก
ประเทศรายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูง ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยาง
เขมแข็งและยั่งยืน ประกอบกับความตองการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจกระแสใหม 
รวมถึงการสรางผูประกอบการระดับชุมชนทองถ่ินท่ีเปนฐานกําลังสําคัญของการพัฒนาในระดับประเทศ 
10.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   ปจจุบันประเทศไทยมีแผนสรางคนไทยใหมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีพลเมืองท่ีตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงมีความเปนไทย เสริมสรางความรูและทักษะ สรางคานิยมทัศนคติ   
และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต บนบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีข้ึนเหมาะสม
กับชวงวัย โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน   
และสังคมโดยรวม สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาคนของประเทศไทย 

 จากผลกระทบจากสถานการณภายนอก โดยการพัฒนาหรือหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา    
การปกครองทองถ่ิน จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
วิวัฒนาการและสถานการณของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือพัฒนาการศึกษาและผูเรียน
ใหมีศักยภาพและสมรรถนะในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพ มีความรูความเขาใจ มีความสามารถ
ทางปญญา มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จนเปนแบบอยางในทองถ่ิน 

 
11. ผลกระทบจากขอ 10.1 – 10.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีมุงเนน
การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนนการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอ
หลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม          
มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับความ  ตองการใน
ตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตาม          
ความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน สงผลใหสถานการณดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  
มีความซับซอน ประกอบกับการจัดการปกครองในปจจุบันอํานาจรัฐไมสามารถจัดการไดอยางเบ็ดเสร็จ 
อยางในอดีต ความสามารถในการดําเนินการโดยใชอํานาจรัฐเพียงอยางเดียวถูกทาทายเปนอยางมาก ความ
ลมเหลวในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงเปนภาพสะทอนปกติใหเห็นไดโดยท่ัวไป การทําความเขาใจ ใน
ปรากฏการณการตาง ๆ จําเปนตองปรับตัวสอดคลองกับสภาวะท่ีเกิดข้ึนกับการพัฒนาอยางรอบดาน โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพ่ือนําพาประเทศจาก ประเทศ
รายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูง ลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยาง เขมแข็งและ
ยั่งยืน ประกอบกับความตองการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจกระแสใหม รวมถึงการ
สรางผูประกอบการระดับชุมชนทองถ่ินท่ีเปนฐานกําลังสําคัญของการพัฒนาในระดับประเทศ  
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12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 
 

การจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไป โดยใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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หมวดท่ี 2 
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ประชาชนเขมแข็ง รวมมือปกครองดูแลกันเอง คือความงอกงามไพบูลยของชุมชนและทองถ่ิน 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร            

 เปนหลักสูตรท่ีสรางคนคุณภาพใหกับทองถ่ิน เปนกําลังสําคัญของการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือไปสู    
การพัฒนาประเทศ 
  1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการทองถ่ิน 
(2) มีความรู ความเขาใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การปกครองทองถ่ิน 
(3) มีทักษะมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ ทักษะการบริหารจัดการทองถ่ิน และมีภาวะผูนํา  
(4) มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
(5) มีทักษะการคิดสรางสรรค คิดแกปญหา และคิดเชิงวิพากษ  

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

 
 
 
 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรปกครองทองถ่ิน

ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาเกณฑ ท่ี 
สกอ.กําหนด 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของ
ผูประกอบการดานการ
ปกครองทองถ่ิน 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความต องการของผู เรียนและ
ชุมชน ทองถ่ิน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของ เชน ชุมชน ทองถ่ิน 
และสถานประกอบการ  

- รายงานความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอความรูและความ
ทันสมัยของหลักสูตร 

- รายงานการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษาสาขาการปกครอง
ทองถ่ิน  

- รายงานความพึงพอใจของ
นายจาง และหนวยงานท่ีรับ
ผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน 
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หมวดท่ี 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 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 
 2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม 
 2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาได
ไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกต ิ
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชวงชั้นท่ี 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา และคุณสมบัติอ่ืนๆใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
2.3.1 นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูดานคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรมี

ความแตกตางกันมาก   
    2.3.2 นักศึกษาจํานวนหนึ่งออกจากระบบการศึกษาเปนระยะเวลานาน จึงมีปญหาดานการปรับตัว 

เม่ือเขาสูระบบการศึกษาใหม 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา ขอ 2.3  

2.4.1 จัดใหมีการทดสอบเพ่ือประเมินพ้ืนฐานความรูใน 4 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร รายวิชา
คณิตศาสตร รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาษาไทย  

2.4.2 หากมีผลการประเมินไมผานเกณฑตามท่ีวิทยาลัยกําหนด จะตองเขาเรียนปรับพ้ืนฐานเฉพาะ
รายวิชาท่ีไมผาน 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
คาดวาจะจบการศึกษา - - 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน ผานสื่อสิ่งพิมพและระบบการเรียนการสอนออนไลนเปนหลัก 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต 
  เปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา  พ.ศ. 
2560  
   
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
 หนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 90  หนวยกิต  
 3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร 

 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   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 
 
  
 
 
 

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 
คาตอบแทนผูสอน  162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 
คาวัสดุ  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
คาสาธารณูปโภค 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
คาบํารุงสถานท่ีและอุปกรณ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
คาตอบแทนผูประสานงานและนักการดูแล
สถานท่ี 

19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 

รวม 191,400 191,400 191,400 191,400 191,400 191,400 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 
 

6,380 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 8 
 
 

 

 
 3.1.3 รายวิชา 
  3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชา 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      การกําหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กําหนด ดังนี้ 

ศท XX XX 
                                                                 ลําดบัท่ีของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุมวิชา 
         01 กลุมวิชาภาษา 
         02 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
         03 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
 
                                                                 อักษรยอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 
   หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑกําหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
       ปท XX XX 

                                                                 ลําดบัท่ีของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                                 ลําดบัท่ีของสาขาวิชา 
                                                                 ชื่อสาขาวิชา 
  3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

   (1) กลุมวิชาภาษา     ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
  
รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

 ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา  3 (2-2-5) 
 GE 0101  Thai for Intellectual Development 
 ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 (2-2-5) 
 GE 0102  English for Communication 1 
 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 (2-2-5) 
 GE 0103  English for Communication 2 
  ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
 GE 0104  Development of Speaking and Writing Skills 
  ศท 0105  ปญญาจากวรรณกรรม   3 (2-2-5) 
 GE 0105  Wisdom through Literature 
 ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5)  

GE 0106  English through Recreation 
 ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบาน    3 (2-2-5) 
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 GE 0107  Neighboring Countries Language 
 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 9  ห น ว ย กิ ต
  
รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    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  ช่ือรายวิชา    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  วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต  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  ช่ือรายวิชา    หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

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

  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 (2-2-5) 
  GE 0103  English for Communication 2 

 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    จํานวน 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนวยกิต (ท-ป-ศ) 
  ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
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  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 
 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี    จํานวน  6 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา   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     ไมนอยกวา 57 หนวยกิต 
 (1) วิชาแกน    จํานวน  18 หนวยกิต 

 รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา     จํานวนหนวยกิต 
       (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 
  ปท 0201 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร   3 (3-0-6) 
  LG 0201 Introduction to Political Science 
  ปท 0202 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย   3 (3-0-6) 
  LG 0202 Introduction to Law 

  ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย   3 (3-0-6) 
  LG 0203 Thai Politics and Government 
  ปท 0204 การปกครองทองถ่ิน    3 (3-0-6) 
  LG 0204 Local Government 
  ปท 0205 เศรษฐศาสตรท่ัวไป    3 (3-0-6) 
  LG 0205 General Economics 
  ปท 0206 องคการและการบริหารงานภาครัฐ   3 (3-0-6) 
  LG 0206 Organization and Public Administration 

 
 (2) วิชาเฉพาะดาน   จํานวน   39    หนวยกิต 

                             (2.1) วิชาบังคับ           ไมนอยกวา      30    หนวยกิต 
 รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา    จํานวนหนวยกิต 
      (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 
  ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน   3 (2-2-5) 
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  LG 0207 Introduction to Social Science Research 
  ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครฐั   3 (3-0-6) 
  LG 0208 Public Human Resource Management 

  ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ  3 (2-2-5) 
  LG 0209 Project and Budget Management 
  ปท 0210 การบริหารงานคลังทองถ่ิน   3 (3-0-6) 
  LG 0210 Local Financial Management 
  ปท 0211 การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน   3 (3-0-6) 
  LG 0211 Local Administrative Development 
  ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน   3 (2-2-5) 
  LG 0212 Public Policy and Planning 

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

 ปท 0214 ภาวะผูนํา     3 (3-0-6) 
  LG 0214 Leaderships    

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

  ปท 0216 กฎหมายปกครอง    3 (3-0-6) 
  LG 0216 Administrative Law 
 
    (2.2) วิชาเลือก                   จํานวน            6       หนวยกิต 

 รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา             จํานวนหนวยกิต 
       (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 
 ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป   3 (3-0-6) 
  LG 0217 Criminal Law 1 : General Principles 
  ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด   3 (3-0-6) 

LG 0218 Criminal Law 2 : Offense 
  ปท 0219 การจัดซ้ือและจัดจาง    3 (3-0-6) 

LG 0219 Procurement 
  ปท 0220  การจัดสวัสดิการสังคม    3 (3-0-6) 

LG 0220 Social Welfare Management 
  ปท 0221 สุขภาวะชุมชน      3 (3-0-6) 

LG 0221 Community Health 
  ปท 0222 การจัดการทองเท่ียวชุมชน   3(2-2-5) 

LG 0222 Community Tourism Management 
  ปท 0223 การจัดผังเมืองและการโยธา   3 (3-0-6) 

LG 0223 Public Works and Town & Country Planning 
  ปท 0224 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   3 (3-0-6) 

LG 0224 Communication for Local Development 
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  ปท 0225 การจัดการวิสาหกิจชุมชน    3 (3-0-6) 
 LG 0225 Community Enterprise Management 

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

 
    (2.3) วิชาการฝกงาน     จํานวน               3  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ช่ัวโมง) 
     ปท 0227 การฝกประสบการณ 3 (240 ชั่วโมง) 

  LG 0227    Field Experience in Local Government 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจาก
หลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไมซํ้าซอนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแลว สวนรายวิชาท่ี
หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมีหนวยกิต 
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 
ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 3(2-2-5) 
วิชาแกน ปท 0201 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 
วิชาแกน ปท 0202 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

รวม 15(12-6-27) 
ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 3(2-2-5) 
วิชาแกน ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
วิชาแกน ปท 0203 การปกครองทองถ่ิน 3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ ปท 0214 ภาวะผูนํา 3(2-2-5) 
รวม 15(12-6-27) 
ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสื่อการ 2 3(2-2-5) 
วิชาแกน ปท 0206 องคการและการบริหารงานภาคลงั 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสร ี XXXX XXXX XXXXX 3(x-x-x) 
วิชาชีพบังคับ ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครฐั 3(3-0-6) 

รวม 15(12-4-28) 

 
หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ภาค 
การศึกษาท่ี 

 1 

ภาค
การศึกษาท่ี 

2 

ภาค
การศึกษาท่ี 

1 

ภาค
การศึกษาท่ี 

2 

ภาค
การศึกษาท่ี 

1 

ภาค
การศึกษาท่ี 

2 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 9 6 6 6 - 3 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต       
1) วิชาแกน   18  หนวยกิต 6 6 3 - 3 - 
2) วิชาเฉพาะดาน   39  หนวยกิต       
-  วิชาชีพบังคับ  30  หนวยกิต - 3 3 6 6 12 
 - วิชาเลือก      6 หนวยกิต - - - 3 3 - 
 - วิชาฝกงาน   3 หนวยกิต - - - - 3 - 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต - - 3 - - - 
รวม 15 15 15 15 15 15 
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ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญหา 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3(2-2-5) 
วิชาชีพบังคับ ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
วิชาชีพบังคับ ปท 0212   นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(2-2-5) 

วิชาเลือก ปท XXXX XXXXXX 3(x-x-x) 
รวม 15(x-x-x) 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
วิชาแกน ปท 0205   เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 

วิชาฝกงาน ศศ 0228 การฝกประสบการณปกครองทองถ่ิน 3(240) 
วิชาเลือก ปท XXXXX XXXXXXXX 3(x-x-x) 

วิชาชีพบังคับ ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาน 3(3-0-6) 
วิชาชีพบังคับ ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน 3(2-2-5) 

รวม 15(11-242-23) 
ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
วิชาชีพบังคับ ปท 0210   การบริหารงานคลังทองถ่ิน 3(3-0-6) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

วิชาชีพบังคับ ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง 3(2-2-5) 
วิชาชีพบังคับ ปท 0215 สัมมนาการปกครองทองถ่ิน 3(2-2-5) 
วิชาชีพบังคับ ปท 0211 การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน 3(2-2-5) 

รวม 15(11-8-26) 
 
 
3.1.6 คําอธิบายรายวิชา     
คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษา 
  ศท 0101   ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา    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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   3 (2-2-5) 

  GE 0102  English for Communication 1 

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางพ้ืนฐาน และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
  
  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   3 (2-2-5) 
 GE 0103  English for Communication 2 
 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทํางาน 
หมายเหตุ : ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มากอน 

 
ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 
GE 0104    Development of Speaking and Writing  Skills 
 

 ความสําคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ 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      โลก
ทัศน คานิยม ความเชื่อ เพ่ือเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 
ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ   3 (2-2-5) 
GE 0106  English through Recreation 
ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชกิจกรรรมนันทนาการเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย การ

นําคําศัพท สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง 
 

ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบาน     3 (2-2-5)  
GE 0107  Neighboring Countries Languages 
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพทและสํานวนท่ีใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ความเขาใจ ใน

วัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบานภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีใกลกับท่ีตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
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 หลักธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิต  ภาวะ
ผูนํา การรูจักใชเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล      ในชุมชน
ท่ีเปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 
 ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3 (2-2-5)   

 GE 0203  Civics and Social Responsibility 
  ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาท่ีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม คุณคา
และเอกลักษณท่ีดีงามอยางไทย การมีจิตอาสา และสํานึกสาธารณะ การมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะหปญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดทําโครงการในบทบาทหนาท่ีของพลเมือง 
 

ศท 0204  พลังของแผนดิน     3 (2-2-5) 
GE 0204  Vitality of the Land 
ความเขาใจเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)  

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

 ศท 0301  การเขาใจดิจิทัล     3 (2-2-5) 

 GE 0301  Digital Literacy 

  ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน สังคม
ออนไลน การเรียนรูและการสืบคนจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะหและรูเทาทันสื่อ นําเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 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  วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมเพ่ือชีวิต  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 
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางาน การใชงานและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 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 การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
สวนลด ข้ันตอนในการสํารวจขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน 
ความนาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน 

 
คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาเฉพาะ 
 

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

แนวคิด ทฤษฎี ขอบขายของหลักรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืน   
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และกระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง            
กลุมผลประโยชน ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ 
 

ปท  0202 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3 (3-0-6) 
LG  0202 Introduction to Law  

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย 
การจัดทําและเสนอรางกฎหมาย การตีความ การบังคับใชกฎหมาย กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา 
ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมทางเพง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

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

 องคความรู ทางการเมืองและการปกครอง ท่ีเปนประโยชนต อการเมืองและการปกครองของไทย 
การศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทยของไทยดานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ใหผูเรียนวิเคราะหปรากฏการณทางการเมืองไทยตาง ๆ 
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ปท  0204 การปกครองทองถิ่น 3 (3-0-6) 
LG  0204 Local Government   

แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ พัฒนาการเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน รูปแบบขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประวัติและพัฒนาการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย โครงสราง องคประกอบ และอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย ปญหา ตลอดจนแนวโนมการปกครองทองถ่ินไทยในอนาคต  
 

ปท  0205 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3 (3-0-6) 
LG  0205 General Economics  

 หลักการเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคดานการเมืองและเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ของผูบริโภค ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา และปจจัยการผลิตในตลาด การกําหนดรายได
ประชาชาติ การออม การลงทุน อุปสงคและอุปทานของเงิน สภาพและปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
แนวทางแกไขของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการคาระหวางประเทศ 
 

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

 ทฤษฏีเก่ียวกับองคการ การบริหารงานภาครัฐ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน      
การสั่งการหรือการอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
 
 

ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน 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  

 ปรัชญา ความเปนมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยตั้งแตการวางแผนกําลังคน      
การกําหนดงานและตําแหนง การกําหนดเงินเดือน และคาตอบแทน การสรรหา การพัฒนาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียน โยกยาย การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การออกจาก
ราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางการเมือง 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  

 ระบบงานคลังของหนวยงานของรัฐและทองถ่ิน การจัดการการคลังสวนทองถ่ินในมิติของรายรับ รายจาย 
และเงินอุดหนุน การพ่ึงตนเองทางการคลัง ความสัมพันธระหวางการคลังและเศรษฐกิจทองถ่ิน หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานคลังและงบประมาณทองถ่ิน การวิเคราะหแผนและโครงการเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ       
การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะหงบดุลคลังทองถ่ินขอจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบ
การคลังทองถ่ิน 
 

ปท 0211 การบริหารการพัฒนาทองถิ่น 3 (3-0-6) 
LG 0211 Local Administrative Development  

 แนวคิดการบริหาร การพัฒนา การพัฒนาทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมชุมชน วิเคราะห
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารการพัฒนาทองถ่ิน การมีสวนรวมของประชาชน องคกรเอกชน และหนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของบทบาทขององคกรปกครองทองถ่ินในการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะหโครงการพัฒนาของทองถ่ิน 
 

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

 แนวคิดและวิธีการในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการบริการสาธารณะ การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ การประเมินผลของนโยบาย การวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผน ข้ันตอนของการวางแผน 
สารสนเทศในการทําแผน การนําแผนไปปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน     
การฝกปฏิบัติในการจัดทําแผนในระดับทองถ่ิน 

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

แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง สิทธิ หนาท่ี และการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการสรางสํานึก
ความเปนพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม ภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย  
 

ปท 0214 ภาวะผูนํา 3 (3-0-6) 
      LG 0214 Leaderships  

 แนวคิด และหลักการเก่ียวกับภาวะผูนํา คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทหนาท่ีของผูนํา ทักษะการ
แกไขปญหาความขัดแยง การสรางทีมงาน ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีตัวอยางและฝก
ทักษะการรับรูทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลตอสังคม การชวยเหลือกันทางสังคม การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับ
บุคคล การพัฒนาทัศนคติ การเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมท่ีถูกตอง เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพการเปนผูนําชุมชน 
 

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

 หลักการสัมมนา ศึกษาการเมืองการปกครองทองถ่ิน การปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมทองถ่ิน บทบาทของทองถ่ินเพ่ือลดความเหลี่อมล้ําทางสังคม การวิเคราะหแนวโนมการกระจาย
อํานาจของทองถ่ินในอนาคตโดยรูปแบบการจัดสัมมนา  
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ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 
LG 0216 Administrative Laws  

ประวัติ แนวความคิดและทฤษฎีทางการปกครอง ท่ีมาของกฎหมายปกครอง ระบบกฎหมายปกครอง
ไทย ความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน การวิเคราะหปญหาทางการปกครอง คําสั่งทางปกครอง คดีปกครอง     
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และพระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 

 
ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป 3 (3-0-6) 
LG 0217 Criminal Laws : General Principles  
ลักษณะของกฎหมายท่ัวไป หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ลักษณะของโทษ     

การกําหนดโทษ เหตุตางๆอันเก่ียวกับการลงโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 รวมถึงบทบัญญัติ
ท่ีใชแกความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 

 
ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6) 
LG 0218 Criminal Laws : Offense  
แนวความคิดในการกําหนดความผิดประเภทตาง ๆ และวิธีการลงโทษหลักกฎหมายเก่ียวกับความผิด

ลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานตางๆ 
หมายเหตุ : กอนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป มากอน 

 
 

    ปท 0219 การจัดซ้ือและจัดจาง 3 (3-0-6) 
    LG 0219 Procurement  

แนวคิดการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับปจจุบัน หนังสือเวียน 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - GP) วาดวย วิธีการจัดหา 
การจัดทําเอง การจัดซ้ือจัดจาง การควบคุม บริหารสัญญา การตรวจสอบ การจําหนาย โดยเนนกรณีศึกษาการ
จัดซ้ือจัดจางในหนวยงานของรัฐ 

 
ปท 0220 การจัดสวัสดิการสังคม  3 (3-0-6) 
LG 0220 Social Welfare Management  

แนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการทางสังคมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน แนวโนมในอนาคต บทบาทหนาท่ีของรัฐ  
นโยบายดานการบริการทางสังคมของรัฐ รูปแบบสวัสดิการสังคม บทบาทของรัฐทองถ่ินและประชาชนในการจัด
สวัสดิการทางสังคม  เทคนิคการใหบริการสวัสดิการทางสังคม  กรณีศึกษาการบริการสวัสดิการสังคมและชุมชน 

 
ปท 0221 สุขภาวะชุมชน 3 (3-0-6) 
LG 0221 Community Health  

ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดเรื่องสุขภาวะในชุมชน ตลอดจนนโยบายสุขภาพแหงชาติ ระบบสุข
ภาวะชุมชน หลักประกันสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพองครวม   
การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ การประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินและการแพทยทางเลือกในการดูแล
สุขภาวะชุมชน กรณีศึกษาเก่ียวกับสุขภาพชุมชน 
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ปท 0222 การจัดการทองเท่ียวชุมชน 3(2-2-5) 
LG 0222  Community Tourism  Management  

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน นโยบายรัฐเก่ียวกับการทองเท่ียว กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว  ศึกษาวิเคราะหศักยภาพดานการทองเท่ียวของทองถ่ิน รูปแบบการจัดการทองเท่ียว 
บทบาทของทองถ่ินและชุมชนตอการทองเท่ียว การวางแผน การวางกลยุทธการจัดการทองเท่ียวของทองถ่ินอยาง
ยั่งยืน   

 
ปท  0223 การจัดผังเมืองและการโยธา 3 (3-0-6) 
LG  0223 Public Works and Town & Country Planning  

หลักการ กฎหมายท่ีเก่ียวของในการวางผังเมือง การจัดการวางผังเมือง การออกแบบผังเมืองในชุมชน
กระบวนการวางผังเมือง มาตรการตาง ๆ ในการวางผังเมือง 

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

 กระบวนการสื่อสาร วิเคราะหปญหาของการสื่อสารในทองถ่ิน บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน การสื่อสารในหลายรูปแบบในชุมชน การฝกปฏิบัติดานการสื่อสารในชุมชนรวมกับหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี 
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 
 

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

ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือน ลักษณะแนวคิด ประเภท วิธีการ กระบวนการ 
รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิต การสงเสริมการตลาด      
กลยุทธการพัฒนาความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน บทบาทของทองถ่ินในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
และกรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
 

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

 ทฤษฎีท่ัวไปของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเก่ียวกับรัฐ อํานาจรัฐ วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม รูปแบบ
ของรัฐธรรมนูญ การแบงแยกอํานาจอธิปไตย ความสัมพันธระหวางอํานาจ สถาบันการเมืองของประเทศท่ีใชระบบ
การปกครองประชาธิปไตย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระบบการเมืองของประเทศและศึกษารัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน 
 

ปท 0227 การฝกประสบการณ 3(240 ชม.) 
LG 0227 Field Experience in Local Government  

 ฝกปฏิบัติงานดานการปกครองทองถ่ินในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองคกรอ่ืน ๆ        
การบริหารจัดการโครงการ โดยเนนงานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งานบุคลากร 
งานใหบริการสาธารณะ งานสํารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประสานงานชุมชน การใหความรู การจัด
นิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 22 
 
 
3.2 อาจารยผูสอน 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน สําเร็จการศึกษา 

จาก ป 
1 วาท่ีรอยตรีวัชรินทร 

วรรณตุง 
รป.ม.การจัดการ
สําหรับนักบริหาร 
กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
กศ.บ.การสอนฟสิกส 

-การบริหารโครงการและ
งบประมาณ 
-นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2550 
 

2541 
2519 

2 นายชยพล  พยนตภาค รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร 
ศน.บ.รัฐศาสตรการ
ปกครอง 

-การปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มห า วิท ย าลั ย มห าม งกุฏ ราช
วิทยาลัย 

2556 
2552 

3 วาท่ีรอยตรีนิพนธ   
จุฬามณ ี

รป.ม.รฐัประศาสน
ศาสตร 
น.บ.นิติศาสตร 
กศ.บ.สังคมศึกษา 

-ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ
กฎหมาย 
-การเมืองการปกครอง
ของไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 
2527 
2524 

   3.2.2 อาจารยประจํา 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน ตําแหนง/ประสบการณ/ความ

ชําชาญ 

1 นางสาวลักษณา  ชิณวงศ ศษ.ม.การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

-ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 
-ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2 

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา-อนุปรญิญา 15 ป 

2 นางสุธี  เทพสุริวงค ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา 
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 

-จังหวัดศึกษา 
-ศาสตรพระราชา 

สอนวิชาสงขลาศึกษา 
วิชาสังคมศาสตรกับการพัฒนา,
การฝกงาน,สัมมนาปกครอง
ทองถ่ิน 

3 นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ ศษ.ม .หลักสูตรและการ
นิเทศ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

-การบริหารทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐ 
-ภาวะผูนํา 

สอนในโรงเรยีนสังกัด สพฐ.18 ป  
สอนรายวิชาโครงการทาง
การศึกษา รายวิชาการฝกงาน
และรายวิชาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

4 นางสาวศุภมาส  อยูอริยะ ศ.ม.  เศรษฐศาสตร 
ศ.บ. เศรษฐศาสตรการเงิน 

-เศรษฐศาสตรท่ัวไป 
-องคการและการบริหารงาน
ภาครัฐ 

สอนหลักการจัดการ,หลัก
เศรษฐศาสตร,องคการและการ
จัดการ 18 ป 

5 นายพิพัฒนพงษ หงษสัมฤทธ์ิ กศ.ม.เทคโนโลยีและ
สื่อสารทางการศึกษา 
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

-โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเรจ็รูป 
-การเขาใจดิจิทัล 

รายวิชาดานโปรแกรม
คอมพิวเตอร,การออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ 15 ป 

6 นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ กศ.ม. การวิจัยและการ
ประเมิน 
ว.บ.  อนามัยสิ่งแวดลอม 

-การวิจัยทางสังคมศาสตร
เบ้ืองตน 

การสอนรายวิชาการวิจัยทาง
สังคมศาสตรเบ้ืองตน,วิจัยธุรกิจ 6 
ป 
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 3.2.3 อาจารยพิเศษ 
   
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

รายวิชา / สาขาวิชาท่ีสอน ตําแหนง/ประสบการณ/
ความชําชาญ 

1 นางสาวเอมอร เอ่ียมอักษร ศศ.ม.รัฐศาสตร  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศศ.บ.วิทยุโทรศัพท
วิทยุกระจายเสียง 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

-สัมมนาการปกครองทองถ่ิน 
-การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน 
-การฝกประสบการณ 

นักวิชาการศึกษา 

2 นางสาวฮานันย นาวินพัฒน
รัตน 

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ศศ.บ.ศิปศาสตรบัณฑติ(ศาสนา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

-ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ
รัฐศาสตร 

เจาหนาท่ีธุรการ  

 

3 
 
 
 
 

นางเพียงฤทัย แกวมีศร ี
 
 
 
 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

ศศ.บ.ภาษาไทย 

 สถาบันราชภัฎยะลา 

-ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา
ปญญา 
-การพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน 

ขาราชการคร ู
 
 
 
 

4 นางสาวทาวินี  บุญเหลือ 
 

รป.ม.ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงิน)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

-การเมืองภาคพลเมือง 
-กฎหมายปกครอง 
-พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

นักวิชาการศึกษา  

5 นางชญานิษฐ  สุวรรณมณ ี รป.ม.การปกครองทองท่ิน  
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
บธ.บ.การตลาด  
มหาวิทยาลยัศรีประทุม 

-การบริหารงานคลังทองถ่ิน หัวหนาการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลปากบาง 
อําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา 

6 นายสุรงค เริงฤทธ์ิ 

 

น.ม.นิติศาสตร 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

น.บ.นิติศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

-กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป 
-กฎหมายอาญา 2 : ภาค
ความผิด   

ผูชวยนิติกร  

 

7 นายประภาส  ทองนิล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

ค.บ.สังคมศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 

-ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 

-การคิดสรางสรรคและการ
แกปญหา 

อาจารยพิเศษ 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

ฝกปฏิบัติงานในองคกรภาคีเครือขาย ท่ีมีความพรอม ไดแก งานแผนและนโยบาย  งานคลังและ
งบประมาณ  งานธุรการ  งานใหบริการสาธารณะ  งานประเมิน  งานสํารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม  การ
ประสานชุมชน  การบริหารจัดการโครงการ  การใหความรู  การจัดนิทรรศการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 ผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 ซ่ือสัตย สุจริต  มีวินัยและรับผิดชอบ เคารพและปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและกติกาของสังคม 
 4.1.2 มีความรู เขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญของวิชาการปกครองทองถ่ิน 
 4.1.3 สามารถประยุกตใช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวกับวิชาการปกครองทองถ่ิน 
 4.1.4 ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับชุมชน เพ่ือการพัฒนาอยางสรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตย 
 4.1.5 สามารถวิเคราะห เลือกใช และตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศเพ่ือแกปญหาไดอยางสรางสรรค 
4.2 ชวงเวลา 
 จํานวน 240 ชั่วโมง ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 การศึกษาบริบทของชุมชนเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและประเมินโครงการของชุมชนไดถูกตอง 
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หมวดท่ี 4 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

  
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 
2.1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู 
  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอ่ืน 
  (3) ขยันหม่ันเพียร อดทน  ใฝเรียนรู   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา 
  กลยุทธการสอน 
  (1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ 
  (3) จัดทําโครงงานท่ีสะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธการวัดและประเมินผล 
   (1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผูเรียนประเมินตนเอง 
 2.2.2 ดานความรู 
 ผลการเรียนรู 
   (1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง 
   (2) มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา เขาใจความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความตระหนักและทัศนคติท่ีดีตอ
จรรยา บรรณทางวิชาชีพ 

- การสอดแทรกในวิชาเรียน เชน การประกันคุณภาพ และการฝกงาน 
เปนตน 

มีจิตสาธารณะ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน   
มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม - การทํางานเปนทีมในชั้นเรียน 

- การทํารายงานกลุม 
มีวินัย และความรับผิดชอบ - การสอดแทรกในวชิาเรียน 

- การมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ 
มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรูดวยตนเอง เชน การคนควา

ขอมูลสารสนเทศและติดตามขอมูล ขาวสาร รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
อยูเสมอ เปนตน 
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   (3) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผล
กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
   (4) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลย ี
 กลยุทธการสอน 
  (1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปนกลุม 
  (2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง และ
นําเสนอความรูได 
  (3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมท้ังแลกเปลีย่นประสบการณ 
  (4) ฝกทักษะตาง ๆ ท่ีเปนจุดเนนของแตละรายวิชา 
 กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู 
  (๒) การประเมินยอยเพ่ือปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (๔) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย   
 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) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
   (2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ 
   (3) ประเมินการทํางานรวมกัน 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม 
   (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน 
   (3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพ่ึงตนเองได 
 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 การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู 

  (1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธการสอน 
   (1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ 
   (2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตาง ๆ 
   (3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานท่ีปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุมวิชาภาษา                  
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

                

ปญญาจากวรรณกรรม                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ                 
ภาษาประเทศเพ่ือนบาน                 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

                

จังหวัดศึกษา                 
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต                 
พลเมืองกับความรับผดิชอบตอสังคม                 
พลังของแผนดิน                  

กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

                

การเขาใจดิจิทัล                 
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รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
การคิดสรางสรรคและการแกปญญา                 
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต                 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป                 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ผลการเรียนรู 
 (1) ซ่ือสัตยสุจริต 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)  ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
 2.2.2 ดานความรู 
 ผลการเรียนรู 
  (1) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ แนวคิด หลักการท่ีสําคัญของวิชาการปกครองทองถ่ิน 
  (2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู และการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาและแกปญหา 
การปกครองทองถ่ิน 
  (3) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการสวนทองถ่ิน 

กลยุทธการสอน 
  (1) การเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  (2) การเรียนการสอนตามกระบวนการแกปญหา และนําเสนอผลการเรียนรูของผูเรียน 

  (3) การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
  กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินจากการปฏิบัติจริง 
  (2) ประเมินจากผลงาน  
  (3) ประเมินระหวางเรียนและประเมินผลรวม 
2.2.3  ทักษะทางปญญา 
   ผลการเรียนรู 
   (1) สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา 

   (2) สามารถประยุกตใชความรูและหลักวิชา เพ่ือพัฒนาและเสนอแนวทางการแกปญหาไดอยาง

สรางสรรค  

  กลยุทธการสอน 
   (1) ฝกทักษะกระบวนการคิด รายบุคคลและกระบวนการกลุม 

   (2) มอบหมายงานในลักษณะการทําโครงงาน 
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   (3) จัดกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติในสถานการณจริง 

  กลยุทธการวัดและประเมินผล 

   (1) ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกปญหา 

   (2) ประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 
2.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู 
  (1) สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสร ีสรางสรรค และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางเหมาะสม 

  (2) มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง และสวนรวม 

  (3) สามารถพัฒนาตนเองดานมนุษยสัมพันธ และปรับตัว วางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี 
ใหทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
   กลยุทธการสอน 
  (1) จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหแสดงออกทางความคิด เปดโอกาสผูเรียนแสดงออกทางความคิด

อยางสรางสรรค 

  (2) มอบหมายงานรายบคุคลและรายกลุม 

  (3) จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาในรายบุคคลและรายกลุม 
  กลยุทธการวัดและประเมินผล 

  (1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุม  

  (2) ประเมินจากผลงาน การนําเสนองาน  

  (3) ประเมินตนเอง เพ่ือนรวมชั้นเรียน และครูผูสอน 

 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู 

 (1) มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คนควาขอมูล และนําเสนอไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถวิเคราะหขอมูล สื่อสาร และนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (3) สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะห 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. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
 แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวาเปนความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได โดยผลการ
เรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  (1) ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ 

  (2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม 

  (3) รูจักแบงปน และมีจิตสาธารณะ 

2. ดานความรู 
  (1) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ แนวคิด หลักการท่ีสําคัญของวิชาการปกครองทองถ่ิน 
  (2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู และการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาและแกปญหา 

การปกครองทองถ่ิน 

  (3) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการในการปกครองทองถ่ิน 

3. ดานทักษะทางปญญา 
   (1) สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา 

   (2) สามารถประยุกตใชความรูและหลักวิชา เพ่ือพัฒนาและเสนอแนวทางการแกปญหาไดอยาง

สรางสรรค  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรีและสรางสรรค และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยาง

เหมาะสม 

   (2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและรับผิดชอบตอสวนรวม 

  (3) สามารถพัฒนาตนเองดานมนุษยสัมพันธและปรับตัววางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาท 
หนาท่ี ใหทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คนควาขอมูล และนําเสนอได
อยางมีประสิทธิภาพ 

  (2) สามารถวิเคราะหขอมูล สื่อสาร และนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (3) สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะห ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายขอมูล ไดถูกตอง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร                
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                
การเมืองการปกครองของไทย                
การปกครองทองถ่ิน                
เศรษฐศาสตรท่ัวไป                
องคการและการบริหารงานภาครัฐ                
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน                
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครฐั                
การบริหารโครงการและงบประมาณ                
การบริหารงานคลังทองถ่ิน                
การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน                
นโยบายสาธารณะและการวางแผน                
การเมืองภาคพลเมือง                
ภาวะผูนํา                
สัมมนาการปกครองทองถ่ิน                
กฎหมายปกครอง                
กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป                
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รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข   

การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
กฎหมายอาญา 2 :ภาคความผิด                
การจัดซ้ือและจัดจาง                
การจัดสวัสดิการสังคม                 
สุขภาวะชุมชน                
การจัดการทองเท่ียวชุมชน               
การจัดผังเมืองและการโยธา                
การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน                
การจัดการวิสาหกิจชุมชน                
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                
การฝกประสบการณ                
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หมวดท่ี  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 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูระดับรายวิชา 
(1) กําหนดกระบวนการหรอืข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ 

รายวิชา 
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนนิงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษาโดยกําหนด 

รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูท้ังรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ 

(3) กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งท่ีอาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพ่ือ
การเตรียมพรอมรับยการทวนสอบ ไดแก คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวนอ่ืน ๆ 
ท่ีกําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาของคะแนนแตละสวน เชน 
กระดาษคําตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  

(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
(5) จัดทํารายงานผลการสอบทวนประจําภาคการศึกษา 

2.1.3 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) กําหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  สุมรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี  
  (2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามท่ีกําหนดเกณฑการประเมินผลการ

เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน 
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ท่ีมอบหมายของรายวิชา 

(3) ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ท่ีอาจารยประจําวิชาจัดทํา เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา 
ท่ีแสดงใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจดัการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร  ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานท่ียืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด  
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร 
2.2.1 ใหแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย 

  (1) กรรมการจากสํานักวิชาการ 
  (2)  กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  (3)  ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ  

2.2.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร 
(1) กําหนดกระบวนการหรอืข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ 

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาท่ีมีผูสําเร็จการศึกษา 

โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูท่ีเก่ียวของ 
(3) กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ท่ีตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเก่ียวของ

ทราบเพ่ือการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร   แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 

(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
(5) จําทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา  

2.2.3 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 
(1) กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผูใหขอมูล ท่ีสามารถนํามาใชวิเคราะห 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูท่ีครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา  เพ่ือประเมิน 
ความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

(2) พัฒนาเครื่องมือ ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตองใชดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลตามท่ีกําหนดไว 

(3) ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเม่ือสิ้นสุด
ปการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

   (4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานท่ียืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 
 (1) เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

 (2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
 (3) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา 
 (4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน 
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หมวดท่ี  6   
การพัฒนาอาจารย 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คูมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย  

1.2 สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล      การ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ 
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
   2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานท้ังภายในและหนวยงานภายนอก  

  2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกตใชความรูท่ีไดใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน  

 2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) 
เพ่ือใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร  
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

   2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  
   2.2.2 ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนาความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ

หลักสูตร  
   2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

    2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี  7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แตงต้ังคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผน กํากับ และติดตาม การดําเนินงานตางๆ 
ของหลักสูตร  
  1.2 สรางความตระหนักและความเขาใจใหแกบุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็นสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ  
  1.3 มีกระบวนการจัดทําหลักสูตร โดยดําเนินการจัดทําแผนการสอนและเกณฑการวัดและการประเมินผล  
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
  1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
มีสวนรวม อยางนอยรอยละ 80  
  1.3.3 จัดทํารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา  
  1.3.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 
ปการศึกษา  
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรยีนการสอน  
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา  
 1.6 มีการกํากับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และนําเอาขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป
การศึกษา 
2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  
  หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในขณะท่ีนักศึกษากําลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทํา 
ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิต มีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพ่ือการแกไขปรับปรุง เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู 3) 
ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้  

1. ติดตาม สํารวจความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง  
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในหลักสูตร  
3. จัดการประชุมโดยเชิญผูใชบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร  
4. สรางความเชี่ยวชาญใหกับนักศึกษา ดวยการลงมือทําดวยการเรียนรูจาก การทํางาน (Work-based 

Learning)  
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5. จัดกิจกรรมเสริม ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณและ
วิกฤติทางดานสังคมและการปกครองทองถ่ิน  

6. จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ดวยองคความรูใหกับชุมชน  
7. เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทํางานแบบมีสวนรวม และการสรางเครือขายชุมชน การเรียนรู 

3.  นักศึกษา 
กระบวนการรับนักศึกษา มีดังนี้ 

3.1 ประชุมเตรียมความเจาหนาท่ีประจําศูนยการเรียนท้ัง 7 ศูนยการเรียน เพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม 

3.2 ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครนักศึกษาผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซตของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ไวนิล ใบปลิว และแนะแนวในสถานศึกษา เชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

3.3 ผูท่ีสนใจสามารถสมัครเรียนดวยตนเองท่ีวิทยาลัยชุมชนสงขลา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
หรือศูนยการเรียนตามอําเภอตาง ๆโดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร ตามหลักเกณฑท่ี
วิทยาลัยชุมชนสงขลากําหนด 

3.4 กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา เตรียมความพรอมกิจกรรมทางวิชาการ โดย
นักศึกษาใหมเรียนปรับพ้ืนฐานในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร และประกาศผลการสอบจากการเรียนปรับพ้ืนฐาน 

  3.2.1 นักศึกษาท่ีสอบผานการเรียนปรับพ้ืนฐาน ยืนยันสิทธิ์การเขาเรียน และปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม 

3.2.2 นักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที 1   
 
4.  อาจารย 
 กระบวนการรับอาจารยพิเศษ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัครอาจารยตามสาขาวิชาท่ีตองการ ตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวย
คุณสมบัติและหลักเกณฑเก่ียวกับผูสอน พิเศษ พ.ศ. 2558 ขอ 3  

2. แตงตั้งคณะกรรมบริหารหลักสูตรอนุปริญญา รับผิดชอบสาขาวิชาเพ่ือพิจารณากลั่นกรองประเมิน
สมรรถนะและคัดเลือกอาจารยพิเศษแตละสาขาวิชา 

3. วิทยาลัยนําขอมูลอาจารยท่ีผานการประเมินในขอ.2 เสนอตอสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา  เพ่ือขอ
อนุมัติและข้ึนทะเบียนเปนอาจารยพิเศษของวิทยาลัยเพ่ือจัดการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา
และปฐมนิเทศอาจารยใหม กอนเปดภาคเรียน เพ่ือชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4. คณะกรรมการสาขาวิชามีการประเมินการสอนของอาจารยเปนรายภาคการศึกษา  โดยพิจารณาจาก
การสมคอ 3 มคอ5 และการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

5.  หลักสูตร 
5.1 การบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 
 5.1.1 การสรางความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร  ดําเนินการโดยการประชุมสรางความเขาใจแกครู

และบุคลากรท่ีเก่ียวของและแตงตั้งผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 5.1.2 การรับนักศึกษา จัดการชั้นเรียน วางแผนการเรียน จัดตารางสอน ดําเนินการโดย วาง

แผนการดําเนินงานการรับนักศึกษา จัดตารางสอนใหเหมาะสมแตละชั้นป 
 5.1.3 งานบริการเสริมวิชาการ ดําเนินการโดยการพัฒนาบุคลากรทางการสอน นิเทศ  
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6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
  6.1.1 ดําเนินการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนของอาจารยผูสอนและนักศึกษา ทางดาน
อุปกรณโสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

 6.1.2 กําหนดแผนงบประมาณประจําป 2561เก่ียวกับครุภัณฑและการจัดหาวัสดุสําหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน ประจําป เชน การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยไดมีการตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

 6.1.3 บริหารจัดการการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมพรอมตอการเรียนการสอน และ
การบํารุงรักษากอนเปดภาคการศึกษา 

 
 
7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตาม
ตัวบ งชี้ ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห งชาติ  หรือตัวบ งชี้ ท่ี หลักสูตรพัฒนาข้ึน เอง 
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
 ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
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ตัวบงช้ีและเปาหมาย 

ปการศึกษา 
ป
ท่ี 
1 

ป
ท่ี 
2 

ป
ท่ี 
3 

ป
ท่ี 
4 

ป
ท่ี 
5 

1. อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี) 

x x x   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ  มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

x x x   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 

x x x   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 
3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

x x x   

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ี
แลว 

- x x   

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน 

x x x   

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ 
อยางนอย   ปละ 1 ครั้ง 

x x x   

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / 
หรือ วชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหม ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป      
ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี)      
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)      

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้   
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         ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ท่ีมีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแต
ละป  
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หมวดท่ี  8 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1) การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงระหวางและหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําไดโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและมอบใหประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรบัปรุงและรายงานผลตอไป 

2) การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําไดโดย 

- ประเมินนักศึกษาในแตละวิชา 
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 
- ภาพรวมของหลักสูตร ทําการประเมินโดยผูสําเร็จการศึกษา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

- นักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษา 
- ผูวาจาง/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 รวมท้ังสํารวจผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมท้ังผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินนักศึกษา ผูวาจาง ผูทรงคุณวุฒิ 
- วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 

 
 


