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คำนำ 
 

 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท$องถ่ิน พุทธศักราช 2561 โดยหลักสูตรฉบับน้ีจะให$
ความสำคัญกับความต$องการของผู$ใช$ผู$สำเร็จ ควบคูPกับทักษะการเรียนรู$ในศตวรรษท่ี 21 และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการเรียนรู$โดยได$ปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรให$สอดคล$องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหPงชาติ
ฉบับท่ี 12 (พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด\ 4.0 เน$นจุดเดPนด$านกระบวนการทางความคิด
ของสมองสPวนหน$า ภาษา วิทยาศาสตร\ และการใช$เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู$ เพ่ือมุPงเน$นให$นักศึกษารู$จริงในส่ิงท่ีทำ
เช่ือมโยงกิจกรรมในห$องเรียนสูPการปฏิบัติ คณะผู$จัดทำหวังเป̀นอยPางย่ิงวPาหลักสูตรฉบับน้ีท่ีจัดทำข้ึนจะชPวย
เสริมสร$างคุณลักษณะอันพึงประสงค\ให$กับสังคมและประเทศชาติ ตPอไป 
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สารบัญ 
เร่ือง หน0า 

คำนำ  

สารบัญ  

หมวดท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป 1 
 1. ช่ือหลักสูตร 1 
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. จำนวนหนPวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 4 รูปแบบของหลักสูตร 1 
 5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 6. ความพร$อมในการเผยแพรPหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 7. อาชีพท่ีสามารถประกอบได$หลังสำเร็จการศึกษา 2 
 8. อาจารย\ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 3 
 9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 10. สถานการณ\ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป̀นต$องนำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
3 

 11. ผลกระทบจาก ข$อ 11.1 และ 11.2 ตPอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข$องกับ
พันธกิจของสถาบัน 

4 

 12. ความสัมพันธ\ (ถ$ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปhดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 4 
หมวดท่ี 2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค\ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร0างหลักสูตร 7 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 7 
 2. การดำเนินการหลักสูตร 7 
 3. หลักสูตรและอาจารย\ผู$สอน 8 
 4. องค\ประกอบเก่ียวกับประสบการณ\ภาคสนาม (การฝjกงาน) 32 
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เร่ือง หน0า 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู0กลยุทธSการสอนและการประเมินผล 34 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 34 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู$ในแตPละด$าน 34 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู$จากหลักสูตรสูP

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
37 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑSในการประเมินผลนักศึกษา 43 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ\ในการให$ระดับคะแนน (เกรด) 43 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  43 
 3. เกณฑ\การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 44 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาผู0สอน 45 
 1. การเตรียมการสำหรับผู$สอนใหมP 45 
 2. การพัฒนาความรู$และทักษะให$แกPผู$สอน 45 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 46 
 1. การกำกับมาตรฐาน 46 
 2. บัณฑิต 46 
 3. นักศึกษา 47 
 4. ผู$สอน 47 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู$เรียน 47 
 6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู$ 48 
 7. ตัวบPงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 48 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 50 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 50 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 50 
 3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 50 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 50 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท0องถ่ิน 

ฉบับปรับปรุง 2561 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนตราด 

สาขาวิชา   การปกครองท0องถ่ิน 

     

     หมวดท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ช่ือภาษาไทย:   หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท$องถ่ิน 
ช่ือภาษาอังกฤษ:  Associate Program in Local Government 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย):               อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท$องถ่ิน 
ช่ือยbอ (ไทย):  อ.(การปกครองท$องถ่ิน)  

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

3. จำนวนหนbวยกิตท่ีเรียน 

จำนวนหนPวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมPน$อยกวPา 90 หนPวยกิต 
 
4. รูปแบบของหลักสูตร 

4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปã ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหPงชาติ  
พ.ศ. 2552 

4.2 ภาษาท่ีใช0 

ภาษาไทย 
  4.3 การรับเข0าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตPางประเทศท่ีสามารถฟçง พูด อPาน เขียน และเข$าใจภาษาไทยได$เป̀น
อยPางดี และให$เป̀นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข$อบังคับ ดังตPอไปน้ี  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ\มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548  
2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วPาด$วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวPาปริญญาของ      

วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560  
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3. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ืองการรับนักศึกษาพิการเข$าศึกษาในระดับต่ำกวPาปริญญา  
พ.ศ.2561  

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีไมPมีหลักฐานทะเบียนราษฎร  
หรือไมPมีสัญชาติไทย พ.ศ.2561 

    5. ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน วPาด$วยหลักเกณฑ\การพิจารณาผู$ขาดแคลนทุนทรัพย\อยPาง 
แท$จริง พ.ศ.2558 
      6. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวPาด$วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 2560 
 4.4 ความรbวมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหนbวยงานอ่ืน 

  เช่ือมโยงการศึกษาตPอในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
 4.5 การให0ปริญญาแกbผู0สำเร็จการศึกษา 

  ให$อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท$องถ่ิน พ.ศ. 2555  
5.2 เปhดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปãการศึกษา 2561  
5.3. สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2561  
     เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให$ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 11/2561 
     เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
 

6. ความพร0อมในการเผยแพรbหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท$องถ่ิน  มีความพร$อมเผยแพรPคุณภาพและมาตรฐาน       
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหPงชาติ พ.ศ. 2552  และเกณฑ\มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ.2548  ในปã พ.ศ. 2562 

 
7. อาชีพท่ีสามารถประกอบได0หลังสำเร็จการศึกษา 

7.1 เจ$าหน$าท่ีและพนักงานของรัฐ สPวนกลาง สPวนภูมิภาค สPวนท$องถ่ิน และภาคเอกชน 
7.2 ผู$นำชุมชน ผู$บริหารท$องถ่ิน  
7.3 ประกอบธุรกิจสPวนตัว และอาชีพอิสระ 
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8. อาจารยSผู0รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจำตัว
ประชาชน ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ
สูงสุด สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
จาก ปC 

3 2301 00522 xx x นายกำธร รัตนธรรม รป.ม. การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 

ศศ.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ทKองถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2552 

น.บ. นิติศาสตรO มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
ร.บ. รัฐศาสตรOการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2531 

3 2206 00013 xx x พ.ต.อ.ดร.สมเจตนO 
พลอยจั่น 

น.ด. นิติศาสตรO มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี 2555 
น.ม. นิติศาสตรO มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยO 2539 
น.บ. นิติศาสตรO มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2526 

1 6399 00109 xx x นายอภิรัฐ มาลีแกKว รป.ม. การบริหารภาครัฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2560 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 

 

9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 สถานท่ีจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตราด ได$แกP วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย                 
อำเภอเมือง จังหวัดตราด 
 

10. สถานการณSภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปfนต0องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

10.1 สถานการณSหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     การเปล่ียนแปลงของโลกในปçจจุบัน สPงผลให$สถานการณ\ด$านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  
มีความซับซ$อน ประกอบกับการจัดการปกครองในปçจจุบันอำนาจรัฐไมPสามารถจัดการได$อยPางเบ็ดเสร็จอยPาง 
ในอดีต ความสามารถในการดำเนินการโดยใช$อำนาจรัฐเพียงอยP างเดียวถูกท$ าทายเป̀นอยP างมาก  
ความล$มเหลวในการแก$ปçญหาตPางๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงเป̀นภาพสะท$อนปกติให$เห็นได$โดยท่ัวไป การทำความเข$าใจ 
ในปรากฏการณ\การตPาง ๆ จำเป̀นต$องปรับตัวสอดคล$องกับสภาวะท่ีเกิดข้ึนกับการพัฒนาอยPางรอบด$าน โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป̀นศูนย\กลางของการพัฒนา เพ่ือนำพาประเทศจากประเทศรายได$
ปานกลางสูPประเทศท่ีมีรายได$สูง ลดความเหล่ือมล้ำ สร$างความเจริญทางเศรษฐกิจอยPางเข$มแข็งและย่ังยืน 
ประกอบกับความต$องการพัฒนาคนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจกระแสใหมP รวมถึงการสร$าง
ผู$ประกอบการระดับชุมชนท$องถ่ินท่ีเป̀นฐานกำลังสำคัญของการพัฒนาในระดับประเทศ 
        10.2 สถานการณSหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   ปçจจุบันประเทศไทยมีแผนสร$างคนไทยให$มีคุณลักษณะเป̀นคนไทยท่ีสมบูรณ\ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีพลเมืองท่ีต่ืนรู$ มีความสามารถในการปรับตัวได$อยPางรู$เทPาทัน
สถานการณ\ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน\ตPอสPวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงมีความเป̀นไทย เสริมสร$างความรู$และทักษะ สร$างคPานิยมทัศนคติ   และพฤติกรรมใน
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การดำเนินชีวิต บนบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีข้ึนเหมาะสมกับชPวงวัย โดยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาท$องถ่ิน   และสังคมโดยรวม สอดคล$องกับ
ความต$องการในการพัฒนาคนของประเทศไทย 

 จากผลกระทบจากสถานการณ\ภายนอก โดยการพัฒนาหรือหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา    
การปกครองท$องถ่ิน จำเป̀นต$องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ สามารถปรับเปล่ียนได$ตามวิวัฒนาการและ
สถานการณ\ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือพัฒนาการศึกษาและผู$เรียนให$มีศักยภาพและ
สมรรถนะในการพัฒนาท$องถ่ินได$อยPางมีคุณภาพ มีความรู$ความเข$าใจ มีความสามารถทางปçญญา มีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีนำไปสูPการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จนเป̀นแบบอยPางในท$องถ่ิน 

 
11. ผลกระทบจากข0อ 10.1 – 10.2 ตbอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข0องกับพันธกิจของสถาบัน 

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณ\หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในทุกระดับท่ีมีตPอ
พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน มีความสำคัญและจำเป̀นท่ีจะต$องพัฒนาเพ่ือให$ทันสมัยทันเหตุการณ\ในทุกด$าน ใช$การ
ปรับตัว พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือสร$างทักษะทางปçญญา สPงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทักษะความสัมพันธ\
ระหวPางบุคคล ความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะห\เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให$เป̀นผู$นำการเปล่ียนแปลงสูPท$องถ่ิน (Change Agent) โดยผPานกระบวนการเรียนรู$ตามหลักสูตร 
สร$างเอกลักษณ\ อัตลักษณ\ ในท$องถ่ินและผลผลิตจากวิทยาลัยชุมชนท่ีมีความสามารถเพียงพอและมีความตPอเน่ือง
ในการพัฒนาท$องถ่ินให$เกิดความสุข สงบและย่ังยืนได$ 

 
11.2 ความเก่ียวข0องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนตราด 

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมมีความสอดคล$องกับพันธกิจของ
วิทยาลัยท่ีมุPงเน$นจัดการศึกษาท้ังด$านวิชาการและวิชาชีพตามความต$องการของชุมชนและท$องถ่ิน โดยเน$นการมี
สPวนรPวมในการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชน ด$วยการสร$างกระบวนการเรียนรู$ และปลูกฝçงความเป̀น 
อัตลักษณ\ของชุมชน โดยอนุรักษ\และฟëíนฟูภูมิปçญญาท$องถ่ิน รวมท้ังสPงเสริมกลไกเชิงสถาบันในชุมชนท$องถ่ินให$มี
สPวนรPวม สร$างความเข$าใจในพหุวัฒนธรรม สามารถอยูPรPวมกันอยPางสันติสุข มีความม่ันคงทางวัฒนธรรมและดำรง
ไว$ซ่ึงอัตลักษณ\ของชุมชน 

 
12. ความสัมพันธSกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปhดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

12.1 กลุbมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปhดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
วิชาศึกษาท่ัวไป ได$แกP กลุPมวิชาภาษา กลุPมวิชามนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ และกลุPมวิชา

วิทยาศาสตร\  คณิตศาสตร\และเทคโนโลยี   
12.2 กลุbมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปhดสอนให0ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต0องมาเรียน 
        -ไมPมี- 
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12.3 การบริหารจัดการ   

อาจารย\ผู$รับผิดชอบหลักสูตรต$องประสานงานกับอาจารย\ ผู$แทนจากสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง       
ด$านเน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคล$องกับมาตรฐานผลการเรียนรู$ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท$องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท;องถิ่น ฉบับปรับปรุง 2561 หน$า 6 
 

 
 

หมวดท่ี 2 

ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคSของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ประชาชนเข$มแข็ง รPวมมือปกครองดูแลกันเอง คือความงอกงามไพบูลย\ของชุมชนและท$องถ่ิน 
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร            

 เป̀นหลักสูตรท่ีสร$างคนคุณภาพให$กับท$องถ่ิน เป̀นกำลังสำคัญของการพัฒนาท$องถ่ิน เพ่ือไปสูP    
การพัฒนาประเทศ 
  1.3 วัตถุประสงคSของหลักสูตร 

  เพ่ือให$ผู$เรียนมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการท$องถ่ิน 
2) มีความรู$ ความเข$าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การปกครองท$องถ่ิน 
3) มีทักษะมนุษยสัมพันธ\และความรับผิดชอบ ทักษะการบริหารจัดการท$องถ่ิน และมีภาวะผู$นำ  
4) มีทักษะการส่ือสารและการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
5) มีทักษะการคิดสร$างสรรค\ คิดแก$ปçญหา และคิดเชิงวิพากษ\ 
  

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธS หลักฐาน/ตัวบbงช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การปกครองท$องถ่ินให$ มีมาตรฐาน   
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหPงชาติ พ.ศ. 2552  
และเกณฑ\มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ.2548 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
   จาก มคอ.1 
- นำผลท่ีได$จาก มคอ.7 มาดำเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให$สอดคล$องกับความ
ต$องการและการเปล่ียนแปลงของสังคม 
วัฒ นธรรม  เทคโน โล ยี  และระบบ
เศรษฐกิจ  
 

ติดตามความเปล่ียนแปลงตามความ 
ต$องการของผู$ท่ีมีสPวนเก่ียวข$อง เชPน 
ชุมชน ท$องถ่ิน และสถานประกอบการ 

- รายงานผลการประเมิน 
  ความพึงพอใจในการใช$ ผู$สำเร็จ

การศึกษาของผู$ประกอบการ 
- ความพึงพอใจของผู$ประกอบการ 
  ในด$านความรู$ ทักษะ 

ความสามารถในการทำงานของ
ผู$สำเร็จการศึกษา  
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หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

 การจัดการศึกษาเป̀นระบบทวิภาค โดย 1 ปãการศึกษาแบPงออกเป̀น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมPน$อยกวPา 15 สัปดาห\ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน 

 - ไมPมี – 
 1.3 การเทียบเคียงหนbวยกิตในระบบทวิภาค 

 - ไมPมี – 
 
2. การดำเนินการของหลักสูตร 

 2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน 

 2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนกุมภาพันธ\ 
 2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 
 2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช$เวลาการศึกษาได$ไมPเกิน 6 ปãการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได$
ไมPกPอน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา 

 เป̀นผู$สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทPา และ
คุณสมบัติอ่ืนๆให$เป̀นไปตามข$อบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปjญหาของนักศึกษาแรกเข0า 

- พ้ืนฐานความรู$ด$านคณิตศาสตร\ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร\ และเทคโนโลยีต่ำกวPา
มาตรฐานและแตกตPางกันมาก   

- มีการวPางเว$นจากการศึกษาในระบบมาเป̀นระยะเวลานาน 
2.4 กลยุทธSในการดำเนินการเพ่ือแก0ไขปjญหา ข0อ 2.3  

 จัดสอบวัดความรู$พ้ืนฐานใน 5 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร\ รายวิชาคณิตศาสตร\ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาคอมพิวเตอร\ หากสอบไมPผPานเกณฑ\ตามท่ีวิทยาลัยกำหนด จะต$อง
เข$าเรียนปรับพ้ืนฐานเฉพาะรายวิชาท่ีไมPผPาน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู0สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปk 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตPละปãการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปãท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปãท่ี 2 0 30 30 30 30 
ช้ันปãท่ี 3 0 0 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
คาดวPาจะจบการศึกษา 0 0 30 30 30 

           2.6 งบประมาณตามแผน   

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 

ค)าตอบแทนผู3สอน  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ค)าวัสดุ (30 คน x 400 บาท)  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

ค)าสาธารณูปโภค  

(30 คน x 150 บาท) 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

ค)าบำรุงสถานท่ีและอุปกรณN 

(1 คน x 300 บาท x 48 วัน) 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

ค)าตอบแทนผู3ประสานงานและ

นักการดูแลสถานท่ี 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

รวม 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 

 2.7 ระบบการศึกษา 

 การศึกษาแบบเรียนในช้ันเรียน  
 
 2.8 การเทียบโอนหนbวยกิต 

      เป̀นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วPาด$วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา  
พ.ศ. 2560  
        
3. หลักสูตรและอาจารยSผู0สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหนbวยกิต 

 หนPวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมPน$อยกวPา 90  หนPวยกิต  
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 3.1.2 โครงสร0างของหลักสูตร 

 โครงสร$างหลักสูตร แบPงเป̀นหมวดวิชาท่ีสอดคล$องกับท่ีกำหนดไว$ในเกณฑ\มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังน้ี 

  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมPน$อยกวPา 30 หนPวยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมPน$อยกวPา 57 หนPวยกิต 

 2.1 กลุPมวิชาแกน   จำนวน  18 หนPวยกิต 
 2.2 กลุPมวิชาเฉพาะด$าน  จำนวน  39 หนPวยกิต 

                   2.2.1 วิชาบังคับ   จำนวน  30 หนPวยกิต 
                   2.2.2 วิชาเลือก   จำนวน  6 หนPวยกิต 
                   2.2.3 วิชาการฝjกงาน  จำนวน  3 หนPวยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมPน$อยกวPา 3 หนPวยกิต 
 
 3.1.3 รายวิชา 

  3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา 

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

      การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปเป̀นไปตามหลักเกณฑ\ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กำหนด ดังน้ี 

ศท XX XX 

                                                                 ลำดับท่ีของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุPมวิชา 
         01 กลุPมวิชาภาษา 
         02 กลุPมวิชามนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ 
         03 กลุPมวิชาวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ และเทคโนโลยี 
 
                                                                 อักษรยPอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

   หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ\กำหนดรหัสวิชา ดังน้ี 

       ปท XX XX 

                                                                 ลำดับท่ีของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                                 ลำดับท่ีของสาขาวิชา 
                                                                 ช่ือสาขาวิชา 
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 3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร0างหลักสูตร 

    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมbน0อยกวbา  30 หนbวยกิต 

   กลุbมวิชาภาษา                                  ไมbน0อยกวbา 9 หนbวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนbวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปçญญา  3 (2-2-5) 
GE 0101  Thai for Intellectual Development 
ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3 (2-2-5) 
GE 0102  English for Communication 1 
ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 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  ปçญญาจากวรรณกรรม   3 (2-2-5) 
GE 0105  Wisdom through Literature 
ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5) 

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

    กลุbมวิชามนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS  ไมbน0อยกวbา 9 หนbวยกิต  

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนbวยกิต (ท-ป-ศ) 

ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
GE 0201  Province Studies 
ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช$ชีวิต  3 (2-2-5) 

 GE 0202  Arts and Skills for Self Development 
ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตPอสังคม  3 (2-2-5) 
GE 0203  Civic Education 

  ศท 0204  พลังของแผPนดิน    3 (2-2-5) 
  GE 0204  Vitality of the Land 
   กลุbมวิชาวิทยาศาสตรS คณิตศาสตรSและเทคโนโลยี  ไมbน0อยกวbา 6 หนbวยกิต  

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนbวยกิต (ท-ป-ศ) 

ศท 0301  การเข$าใจดิจิทัล    3(2-2-5) 
GE 0301  Digital Literacy 
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ศท 0302  การคิดสร$างสรรค\และการแก$ปçญหา 3 (2-2-5) 
GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 
ศท 0303  วิทยาศาสตร\และส่ิงแวดล$อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
GE 0303  Science and Environment for Life 

  ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร\สำเร็จรูป  3 (2-2-5) 
  GE 0304  Computer Program 
  ศท 0305  คณิตศาสตร\ในชีวิตประจำวัน  3 (2-2-5) 
  GE 0305  Mathematics in Daily Life 
 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชาบังคับ     จำนวน 24 หนbวยกิต 

กลุbมวิชาภาษา     จำนวน 9 หนbวยกิต 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนbวยกิต(ท-ป-ศ) 

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

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

กลุbมวิชามนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS  จำนวน 9 หนbวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนbวยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
  GE 0201  Province Studies 
 ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช$ชีวิต  3 (2-2-5)  

GE 0202  Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตPอสังคม  3 (2-2-5) 

GE 0203  Civic Education 
กลุbมวิชาวิทยาศาสตรS คณิตศาสตรSและเทคโนโลยี  จำนวน  6 หนbวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนbวยกิต (ท-ป-ศ) 

ศท 0301  การเข$าใจดิจิทัล    3 (2-2-5) 
GE 0301  Digital Literacy 
ศท 0302  การคิดสร$างสรรค\และการแก$ปçญหา 3 (2-2-5) 
GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 
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วิชาเลือก       จำนวน 6   หนbวยกิต 

 ให$เลือกเรียนรายวิชาจากกลุPมวิชาภาษา มนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ วิทยาศาสตร\คณิตศาสตร\
และเทคโนโลยี  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมbน0อยกวbา 57 หนbวยกิต 

 (1) วิชาแกน   จำนวน  18 หนbวยกิต 

 รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา    จำนวนหนbวยกิต 

      (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค0นคว0าด0วยตนเอง) 

  ปท 0201 ความรู$เบ้ืองต$นเก่ียวกับรัฐศาสตร\   3 (3-0-6) 
  LG  0201 Introduction to Political Science 
  ปท 0202 ความรู$เบ้ืองต$นเก่ียวกับกฎหมาย   3 (3-0-6) 
  LG  0202 Introduction to Law 

  ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย   3 (3-0-6) 
  LG  0203 Thai Politics and Government 
  ปท 0204 การปกครองท$องถ่ิน    3 (3-0-6) 
  LG  0204 Local Government 
  ปท 0205 เศรษฐศาสตร\ท่ัวไป    3 (3-0-6) 
  LG  0205 General Economics 
  ปท 0206 องค\การและการบริหารงานภาครัฐ   3 (3-0-6) 
  LG  0206 Organization and Public Administration 

 (2) วิชาเฉพาะด0าน   จำนวน   39    หนbวยกิต 

                             (2.1) วิชาบังคับ           ไมbน0อยกวbา      30    หนbวยกิต 

 รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา    จำนวนหนbวยกิต 

      (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค0นคว0าด0วยตนเอง) 

  ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตร\เบ้ืองต$น   3 (2-2-5) 
  LG  0207 Introduction to Social Science Research 
  ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย\ภาครัฐ   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 การบริหารงานคลังท$องถ่ิน   3 (3-0-6) 
  LG  0210 Local Financial Management 
  ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท$องถ่ิน   3 (3-0-6) 
  LG  0211 Local Administrative Development 
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  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 ภาวะผู$นำ     3 (3-0-6) 
  LG  0214 Leaderships    

 ปท 0215 สัมมนาการปกครองท$องถ่ิน   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       หนbวยกิต 

 รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา             จำนวนหนbวยกิต 

       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค0นคว0าด0วยตนเอง) 

 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 การจัดซ้ือและจัดจ$าง    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 การจัดการทPองเท่ียวชุมชน   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 การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาท$องถ่ิน   3 (3-0-6) 
LG  0224 Communication for Local Development 

  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 
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    (2.3) วิชาการฝqกงาน     จำนวน               3  หนbวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ช่ัวโมง) 

     ปท 0227 การฝjกประสบการณ\ 3 (240 ช่ัวโมง) 
 LG 0227    Field Experience in Local Government 
 

 (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมbน0อยกวbา 3 หนbวยกิต 

   เลือกเรียนรายวิชาตPางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตPางสาขาวิชาก็ได$ หรือเลือกจาก
หลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไมPซ้ำซ$อนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแล$ว สPวนรายวิชาท่ี
หลักสูตรระบุไมPให$นับหนPวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป̀นวิชาเลือกเสรีไมPได$ โดยมีหนPวยกิต 
ไมPน$อยกวPา 3 หนPวยกิต 
 
 3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

หมวดวิชา 

จำนวนหน)วยกิต 

ปUท่ี 1 ปUท่ี 2 ปUท่ี 3 รวม 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 1
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 2
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 1
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 2
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 1
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 2
 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน)วยกิต 15 15 - - - - 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หน)วยกิต        

   2.1 กลุ)มวิชาแกน 18 หน)วยกิต - - 15 - 3 - 18 

   2.2 กลุ)มวิชาเฉพาะด3าน 39 หน)วยกิต        

     2.2.1 วิชาบังคับ 30 หน)วยกิต  - - - 12 6 12 30 

     2.2.2 วิชาเลือก 6 หน)วยกิต - - - - 6 - 6 

     2.2.3 วิชาการฝcกงาน 3 หน)วยกิต - - - - - 3 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน)วยกิต - - - 3 - - 3 
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 3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 

ปkท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปçญญา  3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0201 จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตPอสังคม   3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0302 การคิดสร$างสรรค\และการแก$ปçญหา  3 (2-2-5) 
 รวม 15 (10-10-25) 

 

ปkท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ$าน   3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช$ชีวิต   3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0301 การเข$าใจดิจิตัล   3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร\สำเร็จรูป   3 (2-2-5) 
 รวม 15 (10-10-25) 

 

ปkท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต(ท-ป-ศ) 

เฉพาะ – วิชาแกน ปท 0201 ความรู$เบ้ืองต$นเก่ียวกับรัฐศาสตร\      3 (3-0-6) 
เฉพาะ – วิชาแกน ปท 0202 ความรู$เบ้ืองต$นเก่ียวกับกฎหมาย       3 (3-0-6) 
เฉพาะ – วิชาแกน ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย        3 (3-0-6) 
เฉพาะ – วิชาแกน ปท 0204 การปกครองท$องถ่ิน  3 (3-0-6) 
เฉพาะ – วิชาแกน ปท 0205 เศรษฐศาสตร\ท่ัวไป         3 (3-0-6) 
 รวม 15 (15-0-30) 
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ปkท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต(ท-ป-ศ) 

เลือกเสรี ศท XXXX XXXXXXX  3 (x-x-x) 
เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาบังคับ) 

ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตร\เบ้ืองต$น  3 (2-2-5) 

เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาบังคับ) 

ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ  3 (3-0-6) 

เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาบังคับ) 

ปท 0212   นโยบายสาธารณะและการวางแผน  3 (2-2-5) 

เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาบังคับ) 

ปท 0214   ภาวะผู$นำ   3 (3-0-6) 

 รวม 15 (x-x-x) 

 

ปkท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต(ท-ป-ศ) 

เฉพาะ – วิชาแกน ปท 0206   องค\การและการบริหารงานภาครัฐ    3 (3-0-6) 
เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาบังคับ) 

ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษย\ภาครัฐ  3 (3-0-6) 

เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาบังคับ) 

ปท 0210   การบริหารงานคลังท$องถ่ิน  3 (3-0-6) 

เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาเลือก) 

ปท xxxx   xxx 
 

3 (x-x-x) 

เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาเลือก) 

ปท xxxx   xxx 
 

3 (x-x-x) 

 รวม 15 (x-x-x) 

 

ปkท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนbวยกิต(ท-ป-ศ) 

เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาบังคับ) 

ปท 0211   การบริหารการพัฒนาท$องถ่ิน    3 (3-0-6) 

เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาบังคับ) 

ปท 0213   การเมืองภาคพลเมือง                3 (3-0-6) 

เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาบังคับ) 

ปท 0215   สัมมนาการปกครองท$องถ่ิน   3 (2-2-5) 
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เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาบังคับ) 

ปท 0216   กฎหมายปกครอง   3 (3-0-6) 

เฉพาะ – วิชาเฉพาะด3าน 

(วิชาการฝcกงาน) 

ปท 0227 การฝjกประสบการณ\                         3 (240 ช่ัวโมง) 

 รวม 15 (11-242-23) 

 

3.1.6 คำอธิบายรายวิชา  
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุbมวิชาภาษา 

 

 ศท 0101    ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปjญญา    3 (2-2-5)

  GE 0101       Thai for Intellectual Development 

การพัฒนาทักษะการใช$ภาษาไทยในการส่ือสาร ทักษะการฟçง การพูด การอPาน และการเขียน ทักษะ
การส่ือสาร การจับใจความสำคัญในการอPานและการฟçง การมีวิจารณญาน วิเคราะห\ ตีความและประเมินคPา การ
ฟçงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา   การใช$ภาษาไทยในการแสวงหาความรู$ และสร$างสรรค\ 
 

 ศท 0102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   3 (2-2-5)

 GE 0102   English for Communication 1 

 ทักษะการฟçง พูด อPาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน$นคำศัพท\ สำนวน โครงสร$างพ้ืนฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ$าของภาษา เพ่ือติดตPอส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
  

  ศท 0103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   3 (2-2-5) 

 GE 0103   English for Communication 2 

 ทักษะการฟçง พูด อPาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน$นคำศัพท\ สำนวน โครงสร$างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ$าของภาษา เพ่ือติดตPอส่ือสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการทำงาน 
หมายเหตุ : ต$องผPานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 มากPอน 
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 ศท 0104   การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 

 GE 0104      Development of Speaking and Writing  Skills 

 
 ความสำคัญของทักษะการส่ือสาร การพูดอยPางเป̀นทางการ การเลPาเร่ืองเพ่ือสร$างแรงบันดาลใจ การ
นำเสนอความคิดเห็นอยPางเป̀นระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค$นคว$า
และการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝjกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
  

 ศท 0105   ปjญญาจากวรรณกรรม     3 (2-2-5) 

 GE 0105   Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณคPา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอPาน การคิดวิเคราะห\ ประเมินคPา      
 โลกทัศน\ คPานิยม ความเช่ือ เพ่ือเช่ือมโยงมนุษย\กับผลงานสร$างสรรค\ด$านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 
 ศท 0106   ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ    3 (2-2-5) 

 GE 0106   English through Recreation 

ฝjกทักษะการฟçงและการพูด โดยใช$กิจกรรรมนันทนาการเป̀นส่ือชPวยในการถPายทอดความหมาย การ
นำคำศัพท\ สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถส่ือความคิดและความหมายได$ถูกต$อง 
 

 ศท 0107   ภาษาประเทศเพ่ือนบ0าน     3 (2-2-5) 

GE 0107   Neighboring Countries Languages 

ทักษะการฟçง พูด อPาน และเขียน คำศัพท\และสำนวนท่ีใช$ส่ือสารในชีวิตประจำวัน ความเข$าใจ ใน
วัฒนธรรมของเจ$าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ$านภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีใกล$กับท่ีต้ังของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) 
หรือภาษาพมPา (Burmese)) 
 

กลุbมวิชามนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS 

 ศท 0201   จังหวัดศึกษา     3 (2-2-5)

 GE 0201   Province Studies   

 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป̀นชุมชนและความเข$มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เคร่ืองมือสำหรับปฏิบัติการเรียนรู$ชุมชนในภาคสนาม ปçญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสPวนรPวม ใน
การพัฒนาชุมชน 
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 ศท 0202   ศิลปะและทักษะการใช0ชีวิต   3 (2-2-5) 

 GE 0202     Arts and Skills for Self Development 

 การวางจุดมุPงหมายและการจัดการชีวิต ปçญญาทางอารมณ\ หลักธรรมท่ีใช$ในการดำเนินชีวิต  ภาวะ
ผู$นำ การรู$จักใช$เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคPาแหPงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู$บุคคล      ในชุมชน
ท่ีเป̀นแบบอยPางการดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอยPางมีความสุข 

 
ศท 0203   พลเมืองกับความรับผิดชอบตbอสังคม  3 (2-2-5)

 GE 0203   Civic Education 

  ความเป̀นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน$าท่ีความรับผิดชอบตPอตนเองและสังคม คุณคPา
และเอกลักษณ\ท่ีดีงามอยPางไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีสPวนรPวมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะห\ปçญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม และเสนอแนวทางแก$ปçญหาในสังคมอยPางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดทำโครงการในบทบาทหน$าท่ีของพลเมือง 
 

 ศท 0204   พลังของแผbนดิน     3 (2-2-5) 

 GE 0204   Vitality of the Land 

ความเข$าใจเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)  
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน 

 

กลุbมวิชาวิทยาศาสตรS คณิตศาสตรSและเทคโนโลยี บังคับ  ๖ หนbวยกิต 

ศท 0301   การเข0าใจดิจิทัล     3 (2-2-5)

  GE 0301   Digital Literacy 

  ความเข$าใจและการใช$เทคโนโลยีดิจิทัล การส่ือสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน\ สังคม
ออนไลน\ การเรียนรู$และการสืบค$นจากส่ือดิจิทัล การวิเคราะห\และรู$เทPาทันส่ือ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ท่ีเก่ียวข$องกับการใช$ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ศท 0302   การคิดสร0างสรรคSและการแก0ปjญหา   3 (2-2-5) 

GE 0302     Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสร$างสรรค\ เทคนิค เคร่ืองมือ และกระบวนการคิดสร$างสรรค\ การฝjกคิดสร$างสรรค\ วิธีการ
แก$ปçญหา กระบวนการฝjกการคิดแก$ปçญหา  
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 ศท 0303    วิทยาศาสตรSและส่ิงแวดล0อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 

  GE 0303    Science and Environment for Life 

 กระบวนการคิดและการแก$ปçญหาทางวิทยาศาสตร\ มนุษย\และส่ิงแวดล$อม ผลกระทบจากปçญหา
ส่ิงแวดล$อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร$อน และสารมลพิษในส่ิงแวดล$อม การอนุรักษ\ส่ิงแวดล$อมอยPางย่ังยืน 
 
 ศท 0304    โปรแกรมคอมพิวเตอรSสำเร็จรูป   3 (2-2-5) 

 GE 0304    Computer Program 

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช$งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร\ ฝjกโปรแกรมประมวล 

ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ\และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด$วยกราฟ การ
จัดการฐานข$อมูลเบ้ืองต$น การสร$างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 
 

 ศท 0305    คณิตศาสตรSในชีวิตประจำวัน   3 (2-2-5) 

 GE 0305    Mathematics in Daily Life 

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร\ การให$เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตPางๆ 
การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร อัตราสPวนและร$อยละ การคำนวณภาษี กำไร คPาเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย และสPวนลด 
ข้ันตอนในการสำรวจข$อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข$อมูล การวิเคราะห\ข$อมูลและการนำเสนอข$อมูลเบ้ืองต$น ความ
นPาจะเป̀น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบ้ืองต$น 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
ปท 0201 ความรู0เบ้ืองต0นเก่ียวกับรัฐศาสตรS 3 (3-0-6) 

LG 0201 Introduction to Political Science  
 

ศึกษาขอบขPายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร\  ความสัมพันธ\ระหวPางวิชารัฐศาสตร\กับสาขาวิชาอ่ืน  
ความสัมพันธ\ระหวPางรัฐกับประชาชน  และระหวPางอำนาจรัฐกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง  รัฐบาล  
รัฐสภา  ศาล  พรรคการเมือง  กลุPมผลประโยชน\  สิทธิเสรีภาพ  หน$าท่ีพลเมือง  และสิทธิ  อุดมการณ\ทางการเมืองท่ี
สำคัญ  ตลอดจนความสัมพันธ\ระหวPางประเทศโดยสังเขป 
 

ปท 0202 ความรู0เบ้ืองต0นเก่ียวกับกฎหมาย 3 (3-0-6) 

LG 0202 Introduction to Law  
 

 ศึกษาความรู$ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ได$แกP ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย 
การจัดทำและเสนอรPางกฎหมาย การตีความ การบังคับใช$กฎหมาย กฎหมายแพPงและพาณิชย\ กฎหมายอาญา 
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ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมทางเพPง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เฉพาะสPวนท่ีเป̀นความรู$เบ้ืองต$น  
กฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับชีวิตประจำวัน เชPน พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ รวมท้ังจรรยาบรรณของผู$ใช$กฎหมาย 
 

ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย 3 (3-0-6) 

LG 0203 Thai Politics and Government  
  

ศึกษาความรู$พ้ืนฐานการเมืองการปกครอง วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย สิทธิ
เสรีภาพ หน$าท่ีของรัฐ ความสัมพันธ\ระหวPางรัฐกับสังคม การสร$างระบบธรรมาภิบาลการเมืองภาคประชาชน 
พฤติกรรมและสถาบันทางการเมืองของไทย วิเคราะห\ประเด็นตPาง ๆ ของการเมืองไทย อาทิการมีสPวนรPวมทางการ
เมืองไทย  การไร$เสถียรภาพของการเมืองไทย  การรัฐประหาร  อำนาจนิยมในการเมืองไทย  

 
 

ปท 0204 การปกครองท0องถ่ิน 3 (3-0-6) 

LG 0204 Local Government   
  

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีการใช$อำนาจรัฐ  และการปกครองท$องถ่ิน  พัฒนาการการปกครองท$องถ่ินไทย
จนถึงปçจจุบัน  โครงสร$าง  อำนาจหน$าท่ีของรูปแบบขององค\กรปกครองท$องถ่ิน  หลักการกระจายอำนาจและการ
ตรวจสอบ  กฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการปกครองท$องถ่ิน เชPน  กฎหมายเลือกต้ังสมาชิกสภาท$องถ่ินหรือผู$บริหาร
ท$องถ่ิน  วิทยาการบริหารกับการจัดองค\กรท$องถ่ิน  การบริหารงานบุคลากรและทรัพยากรมนุษย\ของท$องถ่ิน    
การบริหารงบประมาณและการคลังท$องถ่ิน 
 

ปท 0205 เศรษฐศาสตรSท่ัวไป 3 (3-0-6) 

LG 0205 General Economics  
 

 ศึกษาหลักการเศรษฐศาสตร\จุลภาคและมหภาคด$านการเมืองและเช่ือมโยงกับการจัดสรรทรัพยากร 
พฤติกรรมของผู$บริโภค ปçจจัยท่ีกำหนดอุปสงค\และอุปทานของสินค$า และปçจจัยการผลิตในตลาด การกำหนด
รายได$ประชาชาติ การออม การลงทุน อุปสงค\และอุปทานของเงิน สภาพและปçญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
ตลอดจนแนวทางแก$ไขของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการค$าระหวPางประเทศ 
 

ปท 0206 องคSการและการบริหารงานภาครัฐ 3 (3-0-6) 

LG 0206 Organization and Public Administration  
 

 ทฤษฎีเก่ียวกับองค\การ  การบริหารภาครัฐ  การวางแผน  การจัดองค\การ  การจัดคนเข$าทำงาน  การส่ัง
การหรือการอำนวยการ  การประสานงาน  การรายงานงบประมาณ  และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมP 
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ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรSเบ้ืองต0น 3(2-2-5) 

LG 0207 Introduction to Social Science Research  
 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและกระบวนการทำการวิจัยเบ้ืองต$น(ทางรัฐประศาสนสตร\) โดย
วิเคราะห\สภาพปçญหาและศักยภาพของชุมชน กำหนดหัวข$อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสร$างเคร่ืองมือ 
การเก็บข$อมูล การวิเคราะห\  การแปลผลข$อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย 
 

ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยSภาครัฐ 3 (3-0-6) 

LG 0208 Public Human Resource Management  
 

 ศึกษาปรัชญา ความเป̀นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย\ต้ังแตPการวางแผนกำลังคน      
การกำหนดงานและตำแหนPง การกำหนดเงินเดือน และคPาตอบแทน การสรรหา การพัฒนาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเล่ือนตำแหนPง การปรับเปล่ียนหมุนเวียน โยกย$าย การเสริมสร$างขวัญกำลังใจ การออกจาก
ราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย\ท่ีมีตPอสภาพแวดล$อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ 3 (3-0-6) 

LG 0209 Project and Budget Management  
 

 ศึกษาหลักการเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การบริหารโครงการ การจัดทำงบประมาณ ตามหลักธรร
มาภิบาล แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ เทคนิคการบริหาร การควบคุมโครงการ การกำกับติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ให$สอดคล$องกับบริบทของชุมชน  
 

ปท 0210 การบริหารงานคลังท0องถ่ิน 3 (3-0-6) 

LG 0210 Local Financial Management  
 

 ศึกษาระบบงานคลังของหนPวยงานของรัฐและท$องถ่ิน การจัดการการคลังสPวนท$องถ่ินในมิติของรายรับ 
รายจPาย และเงินอุดหนุน การพ่ึงตนเองทางการคลัง ความสัมพันธ\ระหวPางการคลังระดับชาติ  การคลังท$องถ่ินและ
เศรษฐกิจท$องถ่ิน หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังและงบประมาณท$องถ่ิน การวิเคราะห\แผนและโครงการ
เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ       การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะห\งบดุลคลังท$องถ่ิน
ข$อจำกัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังท$องถ่ิน โดยเน$นศึกษากรณีท้ังของประเทศไทยและตPางประเทศ 
 

ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท0องถ่ิน 3 (3-0-6) 

LG  0211 Local Administrative Development  
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 ศึกษาแนวคิดการบริหาร การพัฒนา การพัฒนาท$องถ่ิน บนพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 
วิเคราะห\ปçจจัยท่ีมีอิทธิพลตPอการบริหารการพัฒนาท$องถ่ิน การมีสPวนรPวมของประชาชน องค\กรเอกชน และ
หนPวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข$องบทบาทขององค\กรปกครองท$องถ่ินในการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะห\โครงการพัฒนาของ
ท$องถ่ิน 
 

ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (2-2-5) 

LG 0212 Public Policy and Planning  
 

 ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการบริการสาธารณะ การนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ การประเมินผลของนโยบาย การวิเคราะห\นโยบายและแผน ระดับของแผน ข้ันตอนของการวางแผน 
สารสนเทศในการทำแผน การนำแผนไปปฏิบัติ ปçญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบายและการวางแผน     
การประเมินผลนโยบาย ตัวแบบในการกำหนดนโยบายสาธารณะ การฝjกปฏิบัติในการจัดทำแผนในระดับท$องถ่ิน 
 

ปท 0213      การเมืองภาคพลเมือง    3(3-0-6) 

          LG 0213    Civil Politics 
 

ศึกษาแนวคิดการเมืองภาคพลเมือง สิทธิ หน$าท่ี และการมีสPวนรPวมของประชาชน กระบวนการสร$าง
สำนึกความเป̀นพลเมือง การเคล่ือนไหวทางสังคม ภายใต$กรอบคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย  
 

ปท 0214 ภาวะผู0นำ 3 (3-0-6) 

      LG 0214 Leaderships  
 

 ศึกษาแนวคิด และหลักการเก่ียวกับภาวะผู$นำ คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทหน$าท่ีของผู$นำ ทักษะ
การแก$ไขปçญหาความขัดแย$ง การสร$างทีมงาน ภาวะผู$นำและการบริหารการเปล่ียนแปลง ศึกษากรณีตัวอยPางและ
ฝjกทักษะการรับรู$ทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลตPอสังคม การชPวยเหลือกันทางสังคม การสร$างสัมพันธภาพท่ีดีกับ
บุคคล การพัฒนาทัศนคติ การเสริมสร$างจิตสำนึกทางสังคมท่ีถูกต$อง เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพการเป̀นผู$นำชุมชน 
 

ปท 0215 สัมมนาการปกครองท0องถ่ิน    3 (2-2-5) 

LG 0215 Seminar on Local Government  
 

 ศึกษารายกรณีศึกษาทางด$านการพัฒนาองค\กรปกครองและการพัฒนาท$องถ่ินโดยเน$นสภาพปçญหาและ
กระบวนการพัฒนาท$องถ่ิน การจัดการท$องถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท$องถ่ิน โดยนำข$อมูลท่ีได$จากข$อ
ค$นพบมาปฏิบัติการสัมมนา ท้ังน้ีอยูPในความควบคุมของอาจารย\ผู$สอน  
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ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 

LG 0216 Administrative Laws  
 

ศึกษาประวัติ แนวความคิดและทฤษฎีทางการปกครอง ท่ีมาของกฎหมายปกครอง ระบบกฎหมาย
ปกครองไทย ความสัมพันธ\ระหวPางรัฐกับเอกชน การวิเคราะห\ปçญหาทางการปกครอง คำส่ังทางปกครอง คดี
ปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและกฎหมายปกครองท่ีเก่ียวข$องทุกฉบับ ความเก่ียวพันระหวPางเจ$าหน$าท่ีของรัฐ
กับรัฐตามกฎหมาย  การควบคุมฝßายปกครอง  ศาลปกครอง  และพระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง  

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

LG 0217 Criminal Laws : General Principles  
 

ศึกษาลักษณะของกฎหมายท่ัวไป หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ลักษณะของโทษ     
การกำหนดโทษ เหตุตPางๆอันเก่ียวกับการลงโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 รวมถึงบทบัญญัติ
ท่ีใช$แกPความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 

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

LG 0218 Criminal Laws : Offense  
 

ศึกษาแนวความคิดในการกำหนดความผิดประเภทตPาง ๆ และวิธีการลงโทษหลักกฎหมายเก่ียวกับ
ความผิดลักษณะตPาง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานตPางๆ 
หมายเหตุ : กPอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีต$องลงทะเบียนเรียนรายวิชา กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป มากPอน 

 
    ปท 0219 การจัดซ้ือและจัดจ0าง 3 (3-0-6) 

    LG 0219 Procurement  
 

ศึกษาแนวคิดการจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวPาด$วยการพัสดุฉบับปçจจุบัน 
หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข$อง ระบบการจัดซ้ือจัดจ$างภาครัฐด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส\ (e - GP) วPาด$วย 
วิธีการจัดหา การจัดทำเอง การจัดซ้ือจัดจ$าง การควบคุม บริหารสัญญา การตรวจสอบ การจำหนPาย โดยเน$น
กรณีศึกษาการจัดซ้ือจัดจ$างในหนPวยงานของรัฐ 
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ปท 0220 การจัดสวัสดิการสังคม  3 (3-0-6) 

 LG 0220 Social Welfare Management  
 

แนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการทางสังคมต้ังแตPอดีตถึงปçจจุบัน แนวโน$มในอนาคต บทบาทหน$าท่ีของรัฐ  
นโยบายด$านการบริการทางสังคมของรัฐ รูปแบบสวัสดิการสังคม บทบาทของรัฐท$องถ่ินและประชาชนในการจัด
สวัสดิการทางสังคม  เทคนิคการให$บริการสวัสดิการทางสังคม  กรณีศึกษาการบริการสวัสดิการสังคมและชุมชน 

 
ปท 0221 สุขภาวะชุมชน 3 (3-0-6) 

LG 0221 Community Health  
 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญและแนวคิดเร่ืองสุขภาวะในชุมชน ตลอดจนนโยบายสุขภาพแหPงชาติ 
ระบบสุขภาวะชุมชน หลักประกันสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพ  
องค\รวม การอนุรักษ\ทรัพยากรส่ิงแวดล$อมและธรรมชาติ การประยุกต\ภูมิปçญญาท$องถ่ินและการแพทย\ทางเลือก
ในการดูแลสุขภาวะชุมชน กรณีศึกษาเก่ียวกับสุขภาพชุมชน 
 

ปท 0222 การจัดการทbองเท่ียวชุมชน 3(2-2-5) 

LG 0222  Community Tourism  Management  
 

ศึกษาความรู$พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการทPองเท่ียวโดยชุมชน นโยบายรัฐเก่ียวกับการทPองเท่ียว กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข$องกับการทPองเท่ียว  ศึกษาวิเคราะห\ศักยภาพด$านการทPองเท่ียวของท$องถ่ิน รูปแบบการจัดการทPองเท่ียว 
บทบาทของท$องถ่ินและชุมชนตPอการทPองเท่ียว การวางแผน การวางกลยุทธ\การจัดการทPองเท่ียวของท$องถ่ินอยPาง
ย่ังยืน   

 
ปท 0223 การจัดผังเมืองและการโยธา 3 (3-0-6) 

LG 0223 Public Works and Town & Country Planning  
 

หลักการ กฎหมายท่ีเก่ียวข$องในการวางผังเมือง การจัดการวางผังเมือง การออกแบบผังเมืองในชุมชน
กระบวนการวางผังเมือง มาตรการตPาง ๆ ในการวางผังเมือง 

 
ปท 0224 การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาท0องถ่ิน 3 (3-0-6) 

LG 0224 Communication for Local  Development  
  

กระบวนการส่ือสาร วิเคราะห\ปçญหาของการส่ือสารในท$องถ่ิน บทบาทของส่ือมวลชนในการพัฒนา
ท$องถ่ิน การส่ือสารในหลายรูปแบบในชุมชน การฝjกปฏิบัติด$านการส่ือสารในชุมชนรPวมกับหนPวยงานในระดับพ้ืนท่ี 
เพ่ือพัฒนาท$องถ่ิน 
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ปท 0225 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3 (3-0-6) 

LG 0225 Community Enterprise Management  
 

ความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือน ลักษณะแนวคิด ประเภท วิธีการ กระบวนการ 
รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิต การสPงเสริมการตลาด      
กลยุทธ\การพัฒนาความเข$มแข็งของวิสาหกิจชุมชน บทบาทของท$องถ่ินในการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชน 
และกรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
 

ปท 0226 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3 (3-0-6) 

LG 0226 Constitution and Political Institutions  
  

ทฤษฎีท่ัวไปของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเก่ียวกับรัฐ อำนาจรัฐ วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม รูปแบบ
ของรัฐธรรมนูญ การแบPงแยกอำนาจอธิปไตย ความสัมพันธ\ระหวPางอำนาจ สถาบันการเมืองของประเทศท่ีใช$ระบบ
การปกครองประชาธิปไตย ปçจจัยท่ีมีอิทธิพลตPอระบบการเมืองของประเทศและศึกษารัฐธรรมนูญไทยฉบับปçจจุบัน 
 

ปท 0227 การฝqกประสบการณS 3 (240 ชม.) 

LG 0227 Field Experience in Local Government  
 

 ฝjกปฏิบัติงานด$านการปกครองท$องถ่ินในหนPวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองค\กรอ่ืน ๆ        
การบริหารจัดการโครงการ โดยเน$นงานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งานบุคลากร 
งานให$บริการสาธารณะ งานสำรวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประสานงานชุมชน การให$ความรู$ การจัด
นิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงานตPาง ๆ ท่ีเก่ียวข$องกับสาขาวิชาการปกครองท$องถ่ิน 
 
 3.2 อาจารยSผู0สอน 

 3.2.1 อาจารยSประจำหลักสูตร 

ท่ี เลขประจำตัว
ประชาชน 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหJ) 

1 3 2301 00522 xx x นายกำธร รัตนธรรม รป.ม. การจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

8 ชม./สัปดาหN 

ศศ.ม. สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

ท3องถ่ิน 

น.บ. นิติศาสตรN 

ร.บ. รัฐศาสตรNการบริหารรัฐกิจ 

2 3 2206 00013 xx x พ.ต.อ.ดร.สมเจตนN พลอยจ่ัน น.ด. นิติศาสตรN 8 ชม./สัปดาหN 

น.ม. นิติศาสตรN 
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น.บ. นิติศาสตรN 

3 1 6399 00109 xx x นายอภิรัฐ มาลีแก3ว รป.ม. การบริหารภาครัฐ 8 ชม./สัปดาหN 

บธ.บ. การจัดการธุรกิจ 

 

 3.2.2 อาจารยSประจำ 

ท่ี เลขประจำตัว
ประชาชน 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหJ) 

1 3 2399 00014 xx x ดร.กรรณิกา สุภาภา Ph.D. รัฐประศาสนศาสตรN 8 ชม./สัปดาหN 

D.P.A. Public Administration 

กศ.ม. คณิตศาสตรN 

กศ.บ. คณิตศาสตรN 

2 3 2301 00451 xx x ดร.กุณฑล งาเจือ ปร.ด. ประเมินการศึกษา 8 ชม./สัปดาหN 

ศษ.ม. การประเมินการศึกษา 

ศษ.บ. การวัดและประเมินผล 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา 

3 3 7606 00027 xx x นายณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาต)างประเทศ 

8 ชม./สัปดาหN 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

4 3 1005 03466 xx x นางสาวอำพร ไพฑูรยN บธ.ม. การเงินและการธนาคาร 8 ชม./สัปดาหN 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ค.บ. สังคมศึกษา 

5 3 4499 00258 xx x ดร.อมร ไชยแสน ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตรN

ประยุกตN 

8 ชม./สัปดาหN 

กศ.ม. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

ค.บ. การประถมศึกษา 

6 3 2301 00027 xx x นางสาวนิพัทธา  

เอ่ียมใบพฤกษN 

ค.ม. วิจัยการศึกษา 8 ชม./สัปดาหN 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

กศ.บ. วิทยาศาสตรN - คณิตศาสตรN 

7 3 8603 00248 xx x นายสุนันทN เพ็ชรพิรุณ พธ.ม. พุทธศาสนา 8 ชม./สัปดาหN 
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ท่ี เลขประจำตัว
ประชาชน 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหJ) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (การสอน) 

พธ.บ. รัฐศาสตรN 

 

8 3 4017 00027 xx x นางวรรณรัตนN ศิริภูธร ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน) 8 ชม./สัปดาหN 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย 

ค.บ. การประถมศึกษา 

 

 

 

9 3 8205 00015 xx x นางสาวสุดารัตนN  

ตัณฑะอาริยะ 

อ.ม. ภาษาไทย 8 ชม./สัปดาหN 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ค.บ. ภาษาไทย 

10 3 3416 00009 xx x นายพชร แก3วดี ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 8 ชม./สัปดาหN 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ศษ.บ. ฟ~สิกสN-คณิตศาสตรN 

11 3 1603 00302 xx x นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ศษ.ม. เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา 

8 ชม./สัปดาหN 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  

ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

12 3 4016 00090 xx x นางสาวกรกนก  

ปานอำพันธN 

วท.ม. พฤกษเศรษฐกิจ 8 ชม./สัปดาหN 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

วท.บ. พืชศาสตรN 

 

 3.2.3 อาจารยSพิเศษ 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนMง/ประสบการณJ 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหJ) 

1 นายธานินทรN เหลือสืบชาติ รป.ม. การปกครองท3องถ่ิน 1. หัวหน3างานส)งเสริม 

การปกครอง 

8 ชม./สัปดาหN 

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตรN 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนMง/ประสบการณJ 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหJ) 

2. ผู3บังคับหมู)ตำรวจสันติบาล  

2 ปU 

3. เจ3าพนักงานปกครอง 4 ปU 

4. ท3องถ่ินอำเภอแหลมงอบ 5 ปU 

2 นางธรณNธันยN เนตรจรัส รอ.ม. รัฐประศาสนศาสตรN 1. ข3าราชการบำนาญ 

2. วิทยากรให3ความรู3เก่ียวกับ 

การบริหารโครงการ 

8 ชม./สัปดาหN 

ศศ.บ. รัฐศาสตรN 

3 นางสาวรสริน วงศNคำปÅน รป.ม. การปกครองท3องถ่ิน 1. ปลัดองคNการบริหารส)วนตำบล 

2. อดีตปลัดเทศบาล 16 ปU 

3. วิทยากรบรรยายเก่ียวกับ 

การปกครองส)วนท3องถ่ิน  

การบริหารจัดการ การทำงาน 

เปÇนทีม 

8 ชม./สัปดาหN 

ศศ.บ. 

 

รัฐศาสตรN บริหารรัฐกิจ 

4 พันตรีถาวร เมืองช3าง ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 1. ประจำมณฑลทหารบกท่ี 14 

2. เจ3าหน3าท่ีสัสดีและผู3ช)วยสัสดี

อำเภอ 

3. นายทหารประสานงานข)าว

กองอำนวยการรักษาความม่ันคง

ภายใน 8 ปU 

4. วิทยากรโครงการคนไทยหัวใจ

ไม)โกง 

8 ชม./สัปดาหN 

ศษ.บ. ประถมศึกษา 

ร.บ. รัฐศาสตรN 

น.บ. นิติศาสตรN 

5 นางสาวณภัทร  

คล)องสืบข)าว 

รป.ม. การปกครองท3องถ่ิน 1. ปลัดองคNการบริหารส)วนตำบล

แหลมกลัด 

2. เจ3าหน3าท่ีวิเคราะหNนโยบาย

และแผน 6 ปU 

3. หัวหน3าสำนักงานปลัดฯ 3 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตรN 

6 นายคมพล พันธNยาง รป.ม. การบริหารท่ัวไป 1. เจ3าหน3าท่ีวิเคราะหNนโยบาย

และแผน 

2. มีประสบการณNการทำงานใน

ด3านการวิเคราะหNนโยบายและ

แผน 10 ปU 

3. วิทยากรให3ความรู3เก่ียวกับการ

จัดทำแผน 

8 ชม./สัปดาหN 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนMง/ประสบการณJ 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหJ) 

7 นางสาวรัศมี นวเกษร วท.ม. การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยNและองคNการ 

1. พนักงานบริษัทเอกชน 

2. ปฏิบัติงานแผนกทรัพยากร

มนุษยN 

3. สอนวิชาการปกครองและ

รัฐศาสตรN 8 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

ศศ.บ. รัฐศาสตรN 

8 นายจิตรพงศN  พัฒนสุข ศศ.บ. การปกครองท3องถ่ิน ปลัดอำเภอ 34 ปU 8 ชม./สัปดาหN 

9 พ.ต.ท. ทินกร  แก3วช3าง รป.ม. การบริหารท่ัวไป หัวหน3างานสอบสวน

ประสบการณNทำงาน 31 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

นบ. นิติศาสตรN 

10 นางกมลวรรณ แพทยNสิทธ์ิ ศศ.ม. สหวิทยาการเพ่ือการ

พัฒนาท3องถ่ิน 

1. นายกองคNการบริหารส)วน

ตำบล 

2. วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการ

พัฒนาชุมชน การบริหารจัดการ 

การทำงานเปÇนทีม 

8 ชม./สัปดาหN 

ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

11 ดร.ชลพรรษ ดวงนภา ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตรN ทำงานเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

และวัฒนธรรมท3องถ่ิน 

8 ชม./สัปดาหN 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

12 นายสมภพ  จรพิภพ ศศ.ม. ศึกษาศาสตรN – การสอน 1. ข3าราชการบำนาญ 

2. อดีตรองอธิการบดีฝÖายกิจการ

นักศึกษาและประธานโปรแกรม

วิชารัฐประศาสน-ศาสตรN ม.ราช

ภัฏรำไพพรรณี 

3. อาจารยNคณะมนุษยNศาสตรN

และสังคมศาสตรN ม.ราชภัฏรำไพ

พรรณี 30 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

13 นางสมเสน)หN  พ)วงพี กศ.บ. ภาษาไทย 1. ข3าราชการบำนาญ 

2. ผู3บริหารสถานศึกษา 7 ปU 

3. ศึกษานิเทศกN 10 ปU 

4. สอนภาษาไทย 15 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

14 นายสมโภชนN วาสุกรี ค.บ. เกษตรศาสตรN 1. ข3าราชการบำนาญ 

2. ประสบการณNสอนและงาน

บริหารรวม 42 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

15 นางอรัญญา อินทสัมฤทธ์ิ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1. ข3าราชการบำนาญ 

2. ประสบการณNสอนวิชา

8 ชม./สัปดาหN 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนMง/ประสบการณJ 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหJ) 

ภาษาอังกฤษ 37 ปU 

16 นางสาวกาญจนา  

เกตุบรรเทิง 

กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ 

2. ประสบการณNสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ 14 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

17 นายวีระ มนตรีวงษN ค.บ. ดนตรีศึกษา 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ 

2. สอน ศิลปะ ดนตรี และ

นาฏศิลปÜ 30 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

18 นางอรอนงคN คล)องกิจกล กศ.บ. สังคมศึกษา 1. ข3าราชการบำนาญ 

2. ครูกลุ)มการงานพ้ืนฐานอาชีพ  

3. สอนรายวิชาเก่ียวกับ

การศึกษาปฐมวัย  31  ปU 

4. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนา

ทักษะและเสริมสร3าง

ประสบการณN 

8 ชม./สัปดาหN 

19 นายวิฑูรยN บุญรอด กศ.บ. หัตถกรรม 1. ข3าราชการบำนาญ 

2. ครูสอนศิลปะ หัตถกรรม 

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 31 ปU 

3. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนา

ทักษะและเสริมสร3าง

ประสบการณN 

8 ชม./สัปดาหN 

20 นางสาวพัชรินทรN  

เลยานนทN 

ค.บ. นาฏศิลปÜ 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

2. ครูสอนระดับปฐมวัย 

3. วิทยากรสอนรำในงาน 

และหน)วยงานต)างๆ 

8 ชม./สัปดาหN 

21 นายบุญค้ำ จุลเจือ ค.บ. คอมพิวเตอรN 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

2. สอนคอมพิวเตอรN 15  ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

22 นายสุริยะ มีความดี กศ.บ. สังคมศึกษา 1. ข3าราชการบำนาญ 

2. สอนวิชาสังคมศึกษา 35 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

23 นายวิโรจนN สุขะ ศษ.บ. บริหารการศึกษา 1. ข3าราชการบำนาญ 

2. สอนสังคมศึกษา 28 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนMง/ประสบการณJ 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหJ) 

24 นางวรรณา บุทเสน พช.ม. พัฒนาขุมขน 1. ผู3จัดการโครงการส)งเสริมการ

ปâองกันเอดสNในแรงงาน 

ข3ามชาติ 

2. ทำงานเก่ียวกับการพัฒนา

ชุมชน 14 ปU 

3. วิทยากรอบรม 

8 ชม./สัปดาหN 

สส.บ. สังคมศาสตรN 

25 นางเครือวัลยN สังขNสูงเนิน ค.บ. สุขศึกษา 1. ข3าราชการบำนาญ 

2. สอนรายวิชาเก่ียวกับดนตรี

ศึกษา 36 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

ป.กศ.สูง ดนตรีศึกษา 

26 นายวิเชียร สุขสถิตยN - - 1. ล)ามแปลภาษา 

2. สอนภาษาไทยท่ีกัมพูชา 9 ปU 

3. สอนภาษากัมพูชา 2 ปU 

4. เปÇนผู3เช่ียวชาญด3านภาษา

กัมพูชา ซ่ึงเปÇนสาขาวิชาท่ีขาด

แคลน 

8 ชม./สัปดาหN 

27 นายหย่ี ธรรมปÅญญา - - 1. ล)ามแปลภาษา 

2. เปÇนผู3เช่ียวชาญด3านภาษา

กัมพูชา ซ่ึงเปÇนสาขาวิชาท่ีขาด

แคลน 30 ปU 

8 ชม./สัปดาหN 

 

4. องคSประกอบเก่ียวกับประสบการณSการฝqกงาน  

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการท่ีมีตPอนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ใน                 
การฝjกประสบการณ\วิชาชีพกPอนเข$าสูPการทำงานจริง ดังน้ันในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝjกประสบการณ\วิชาชีพ  
เป̀นภาคบังคับ 

4.1. ผลการเรียนรู0ของประสบการณSการฝqกงาน  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู$ประสบการณ\การฝjกงานของนักศึกษา มีดังน้ี 
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานในองค\กรปกครองสPวนท$องถ่ิน หนPวยงาน/องค\กร/สถานประกอบการท่ี

เก่ียวข$องกับการปกครองท$องถ่ิน ตลอดจนมีความสามารถในการทำ Project based ในท$องถ่ิน 
4.1.2 บูรณาการความรู$ท่ีเรียนมาเพ่ือนำไปพัฒนางานได$อยPางเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ\และสามารถทำงานรPวมกับผู$อ่ืนได$ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงตPอเวลา และเข$าใจวัฒนธรรมขององค\กร ปกครองสPวนท$องถ่ิน ตลอดจน

สามารถปรับตัวให$เข$ากับหนPวยงาน/องค\กร/สถานประกอบการ ท่ีเก่ียวข$องกับการปกครองท$องถ่ิน 
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4.1.5 มีความกล$าการแสดงออก และนำความคิดสร$างสรรค\ไปใช$ประโยชน\ในงานได$ 
4.2 ชbวงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปãท่ี 3 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (ในวันปกติ ) 
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หมวดท่ี 4 

ผลการเรียนรู0 กลยุทธSการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธSหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความเป̀นพลเมือง - สP ง เส ริม ให$ มี จิ ตและพ ฤ ติกรรม  ด$ านความ
รับผิดชอบตPอผู$อ่ืนและสังคม รู$จักหน$าท่ีตนเองและ
การใช$เสรีภาพ มีวินัย  เคารพกฎ  กติกา 
- โครงการจิตอาสา 

1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห\และแก$ปçญหา มอบหมายให$นักศึกษาทำงานเป̀นกลุPม นำเสนอ และ
รับฟçงความคิดเห็นจากกลุPมอ่ืนๆ 

1.3 มีจิตบริการและสามารถทำงานรPวมกับผู$อ่ืน - กิจกรรมการให$บริการแกPชุมชน 
- สร$างวัฒนธรรมองค\กรภายในสาขาวิชา ให$มีความ
เอ้ือเฟëíอและชPวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแตbละด0าน 

   2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 2.1.1 ด0านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
 (2) ซ่ือสัตย\สุจริตตPอตนเอง และผู$อ่ืน 
 (3) ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝßเรียนรู$   
 (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช$ทรัพยากรอยPางคุ$มคPา 
 2.1.2 ด0านความรู0 

 (1) มีความรู$ และสามารถใช$ภาษาในการเรียนรู$และพัฒนาปçญญาได$อยPางตPอเน่ือง 
 (2) มีความรู$ ความเข$าใจ เห็นคุณคPาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปçญญา เข$าใจความสัมพันธ\ระหวPาง
มนุษย\กับมนุษย\ สังคม และธรรมชาติส่ิงแวดล$อม 
 (3) มีความรู$ ความเข$าใจ เก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปล่ียนแปลงท่ีสPงผลกระทบตPอ
ตนเองและผู$อ่ืน 
 (4) มีความรู$ ความเข$าใจ เก่ียวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ และเทคโนโลยี 
 2.1.3 ด0านทักษะทางปjญญา  

 (1) รู$จักคิด วิเคราะห\ สังเคราะห\ ประเมินคPา เช่ือมโยงความคิดอยPางองค\รวม  
 (2) สามารถระบุประเด็นปçญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก$ปçญหาอยPางมีคุณคPาและ
สร$างสรรค\ 
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 2.1.4 ด0านทักษะความสัมพันธSระหวbางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีความสามัคคี สามารถอยูPรPวมกับผู$อ่ืน ทำงานอยPางมีสPวนรPวม มีภาวะผู$นำและผู$ตาม 
 (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคPาแหPงการแบPงปçน 
 (3) มีความรับผิดชอบตPอตนเอง ชุมชน สังคม และสPวนรวม สามารถพ่ึงตนเองได$ 
 2.1.5 ด0านทักษะการวิเคราะหSเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ใช$วิธีทางคณิตศาสตร\และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค$นคว$าและนำไปใช$ได$อยPางเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการส่ือสารและใช$ภาษาอยPางมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู$และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ด0านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู0 

 (1) ซ่ือสัตย\สุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ 

 (2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม 

 (3) รู$จักแบPงปçน และมีจิตสาธารณะ 

กลยุทธSการสอน 

(1) บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตPางๆ 

(2) กำหนดข$อตกลงรPวมกันในการเรียนการสอนและการเป̀นนักศึกษาของวิทยาลัย 

(3) สPงเสริม ยกยPอง ผู$ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด$านคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธSการวัดและประเมินผล 

 (1) ประเมินความตรงตPอเวลาในการทำกิจกรรม การเรียนรู$ และการสPงงาน 

 (2) ประเมินการมีสPวนรPวมในการเข$ารPวมกิจกรรม และการมีจิตสาธารณะ 

 (3) ประเมินความรับผิดชอบในหน$าท่ีท่ีได$รับมอบหมาย  
 2.2.2 ด0านความรู0 

 ผลการเรียนรู0 

  (1) มีความรู$ ความเข$าใจเก่ียวกับ แนวคิด หลักการท่ีสำคัญของวิชาการปกครองท$องถ่ิน 
  (2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู$ และการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาและแก$ปçญหา 
การปกครองท$องถ่ิน 
  (3) มีความรู$ ความเข$าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการสPวนท$องถ่ิน 

กลยุทธSการสอน 

  (1) การเรียนการสอนโดยเน$นให$ผู$เรียนเป̀นผู$ปฏิบัติจริงและแลกเปล่ียนเรียนรู$ 

  (2) การเรียนการสอนตามกระบวนการแก$ปçญหา และนำเสนอผลการเรียนรู$ของผู$เรียน 
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  (3) การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
  กลยุทธSการวัดและประเมินผล 

  (1) ประเมินจากการปฏิบัติจริง 
  (2) ประเมินจากผลงาน  
  (3) ประเมินระหวPางเรียนและประเมินผลรวม 
 2.2.3  ทักษะทางปjญญา 

   ผลการเรียนรู0 

   (1) สามารถคิดวิเคราะห\ คิดสร$างสรรค\ และคิดแก$ปçญหา 

   (2) สามารถประยุกต\ใช$ความรู$และหลักวิชา เพ่ือพัฒนาและเสนอแนวทางการแก$ปçญหาได$อยPาง

สร$างสรรค\  

  กลยุทธSการสอน 

   (1) ฝjกทักษะกระบวนการคิด รายบุคคลและกระบวนการกลุPม 

   (2) มอบหมายงานในลักษณะการทำโครงงาน 

   (3) จัดกระบวนการเรียนรู$และการปฏิบัติในสถานการณ\จริง 

  กลยุทธSการวัดและประเมินผล 

   (1) ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห\ และแก$ปçญหา 

   (2) ประเมินผลงานท่ีได$รับมอบหมาย 
 2.2.4  ทักษะความสัมพันธSระหวbางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   ผลการเรียนรู0 

  (1) สามารถคิดและแสดงออกได$อยPางเสรี สร$างสรรค\ และรับฟçงความคิดเห็นของผู$อ่ืนอยPางเหมาะสม 

  (2) มีความรับผิดชอบตPอการกระทำของตนเอง และสPวนรวม 

  (3) สามารถพัฒนาตนเองด$านมนุษยสัมพันธ\ และปรับตัว วางตัวได$อยPางเหมาะสมกับบทบาทหน$าท่ี 
ให$ทำงานรPวมกับผู$อ่ืนได$ 
   กลยุทธSการสอน 

  (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู$ท่ีเน$นให$แสดงออกทางความคิด เปhดโอกาสผู$เรียนแสดงออกทางความคิด

อยPางสร$างสรรค\ 

  (2) มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุPม 

  (3) จัดกระบวนการเรียนรู$โดยเน$นผู$เรียนเป̀นสำคัญ พัฒนาในรายบุคคลและรายกลุPม 
  กลยุทธSการวัดและประเมินผล 

  (1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุPม  

  (2) ประเมินจากผลงาน การนำเสนองาน  
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  (3) ประเมินตนเอง เพ่ือนรPวมช้ันเรียน และครูผู$สอน  

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหSเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู0 
 (1) มีความรู$ ความเข$าใจ และสามารถใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ ค$นคว$าข$อมูล และนำเสนอได$อยPาง
มีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถวิเคราะห\ข$อมูล ส่ือสาร และนำเสนอ ได$อยPางมีประสิทธิภาพ 
 (3) สามารถใช$เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร\และสถิติในการวิเคราะห\ ประมวล การแปล

ความหมาย และส่ือความหมายข$อมูล ได$ถูกต$อง 
 กลยุทธSการสอน 

 (1) การมอบหมายงาน 
 (2) การทำโครงงานกลุPม 
 (3) ฝjกทักษะการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (4) ฝjกทักษะการนำเสนอ และการพัฒนาปรับปรุง 

   กลยุทธSการวัดและประเมินผล 

 (1)  ประเมินผลงาน 
 (2) ประเมินผลโครงงาน 
 (3) ประเมินผลการฝjกทักษะ 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสูbรายวิชา  

   (Curriculum Mapping) 

 แสดงให$เห็นวPาแตPละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตPอมาตรฐานผลการเรียนรู$ใดบ$าง โดยระบุวPาเป̀นความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมPนำสูPมาตรฐานผลการเรียนรู$บางเร่ืองก็ได$ โดยผลการ
เรียนรู$ในตารางมีความหมายดังน้ี 

1. ด$านคุณธรรม จริยธรรม  
  (1) ซ่ือสัตย\สุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ 

  (2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม 

  (3) รู$จักแบPงปçน และมีจิตสาธารณะ 

2. ด$านความรู$ 
  (1) มีความรู$ ความเข$าใจเก่ียวกับ แนวคิด หลักการท่ีสำคัญของวิชาการปกครองท$องถ่ิน 
  (2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู$ และการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาและแก$ปçญหา 

การปกครองท$องถ่ิน 

  (3) มีความรู$ ความเข$าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการในการปกครองท$องถ่ิน 
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3. ด$านทักษะทางปçญญา 
   (1) สามารถคิดวิเคราะห\ คิดสร$างสรรค\ และคิดแก$ปçญหา 

   (2) สามารถประยุกต\ใช$ความรู$และหลักวิชา เพ่ือพัฒนาและเสนอแนวทางการแก$ปçญหาได$อยPาง

สร$างสรรค\  

4. ด$านทักษะความสัมพันธ\ระหวPางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) สามารถคิดและแสดงออกได$อยPางเสรีและสร$างสรรค\ และรับฟçงความคิดเห็นของผู$อ่ืนอยPาง

เหมาะสม 

   (2) มีความรับผิดชอบตPอตนเองและรับผิดชอบตPอสPวนรวม 

  (3) สามารถพัฒนาตนเองด$านมนุษยสัมพันธ\และปรับตัววางตัวได$อยPางเหมาะสมกับบทบาท 
หน$าท่ี ให$ทำงานรPวมกับผู$อ่ืนได$ 

5. ทักษะการวิเคราะห\เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีความรู$ ความเข$าใจ และสามารถใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ ค$นคว$าข$อมูล และนำเสนอได$
อยPางมีประสิทธิภาพ 

  (2) สามารถวิเคราะห\ข$อมูล ส่ือสาร และนำเสนอ ได$อยPางมีประสิทธิภาพ 
   (3) สามารถใช$เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร\และสถิติในการวิเคราะห\ ประมวล การแปล
ความหมาย และส่ือความหมายข$อมูล ได$ถูกต$อง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

�  ความรับผิดชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด+านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด+านความรู+ 

3. ด+านทักษะ
ทางป=ญญา 

4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด+านทักษะการ
วิเคราะหBเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุDมวิชาภาษา                  

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาป9ญญา  ¡ � ¡ � ¡   � ¡ �  ¡  � ¡ 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ¡ �  �    � ¡ �  ¡  � ¡ 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ¡ �  �    � ¡ �  ¡  � ¡ 
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาป9ญญา  ¡ �  � ¡   � ¡ �  ¡  � ¡ 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน �  ¡  �  ¡  ¡ � ¡  �  � ¡ 
ศท 0105 ป9ญญาจากวรรณกรรม  �   ¡ �   ¡ �  � ¡  � ¡ 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ ¡   � ¡ �   ¡ � ¡ �   � ¡ 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบMาน  ¡ �  �    � ¡ ¡  �  � ¡ 
กลุDมวิชามนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB                 

ศท 0201 จังหวัดศึกษา ¡ �    ¡ �  ¡ � ¡  � ¡  � 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชMชีวิต   � ¡  � ¡  � ¡  � ¡  � ¡ 
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตVอสังคม � ¡     � ¡ ¡ � ¡  �  � ¡ 
ศท 0204 พลังของแผVนดิน    ¡ �  ¡ �  � ¡  � ¡  ¡ � 
กลุDมวิชาวิทยาศาสตรB คณิตศาสตรBและ
เทคโนโลยี 

                



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท7องถิ่น ฉบับปรับปรุง 2561 หน#า 40 

 

 

 

รายวิชา 
1.ด+านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด+านความรู+ 

3. ด+านทักษะ
ทางป=ญญา 

4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด+านทักษะการ
วิเคราะหBเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

ศท 0301 การเขMาใจดิจิทัล ¡  �    ¡ � � ¡ ¡  �  ¡ � 
ศท0302 การคิดสรMางสรรคWและการแกMป9ญญา  ¡ �   ¡  � � ¡ �  ¡ � ¡  

ศท0303  วิทยาศาสตรWและสิ่งแวดลMอมเพื่อชีวิต  ¡  �  ¡  � ¡ �  ¡ �  ¡ � 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรWสำเร็จรูป  ¡ �  �   ¡ � ¡ � ¡   � ¡ 
ศท 0305 คณิตศาสตรWในชีวิตประจำวัน ¡ �   ¡   � � ¡ ¡  � � ¡  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

�  ความรับผิดชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.ดMานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดMานความรูM 

3. ดMานทักษะ

ทางป9ญญา 

4. ดMานทักษะ

ความสัมพันธWระหวVาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดMานทักษะการวิเคราะหW

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

ปท 0201 ความรูMเบื้องตMนเกี่ยวกับรัฐศาสตรW  � ¡ ¡ �  ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡  

ปท 0202 ความรูMเบื้องตMนเกี่ยวกับกฎหมาย  ¡ �  � ¡  ¡ � ¡ ¡ ¡ �  ¡ 
ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย  � ¡ ¡ � ¡  � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ 
ปท 0204 การปกครองทMองถิ่น  ¡ ¡ �  � ¡ ¡ � ¡ �  ¡ � ¡ 
ปท 0205 เศรษฐศาสตรWทั่วไป  �  ¡  � ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � 
ปท 0206 องคWการและการบริหารงานภาครัฐ   ¡ � ¡  � � ¡  ¡ � � ¡  

ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรWเบื้องตMน  �  ¡ ¡ �  � ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � 
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยWภาครัฐ   ¡ �  ¡ � ¡ � ¡ ¡ � � ¡ ¡ 
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ  ¡ � ¡ ¡  � ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � 
ปท 0210 การบริหารงานคลังทMองถิ่น  � ¡ ¡  ¡ � ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ 
ปท 0211 การบริหารการพัฒนาทMองถิ่น   ¡ �  ¡ � � ¡ �  ¡ ¡ ¡ ¡ 
ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  ¡ � ¡ � ¡  ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ �  

ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง  ¡ ¡ �  � ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ �  

ปท 0214 ภาวะผูMนำ  � ¡ ¡  � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ � ¡ 
ปท 0215 สัมมนาการปกครองทMองถิ่น  ¡  �  � ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡  

ปท 0216 กฎหมายปกครอง  ¡ �  � ¡  ¡ � ¡ � ¡ � ¡ ¡ 
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ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป  ¡ �  � ¡  ¡ � �  ¡ ¡ � ¡ 

 

 

รายวิชา 

1.ด#านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด#านความรู# 

3. ด#านทักษะ

ทางปEญญา 

4. ด#านทักษะ

ความสัมพันธIระหวJาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด#านทักษะการ

วิเคราะหIเชิงตัวเลข   

การส่ือสารและการใช#

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 :ภาคความผิด  � ¡   � ¡ � ¡ � ¡  � ¡ ¡ 
ปท 0219 การจัดซื้อและจัดจMาง  � ¡  � ¡  ¡ � ¡ � ¡ ¡  � 
ปท 0220 การจัดสวัสดิการสังคม   ¡  � �  ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ �  ¡ 
ปท 0221 สุขภาวะชุมชน  ¡ ¡ �  � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ 
ปท 0222 การจัดการทVองเที่ยวชุมชน �  ¡  ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ �  

ปท 0223 การจัดผังเมืองและการโยธา  ¡ � ¡  ¡ � � ¡ ¡ ¡ ¡ �  ¡ 
ปท 0224 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทMองถิ่น   ¡ � �  ¡ ¡ � � ¡  ¡  � 
ปท 0225 การจัดการวิสาหกิจชุมชน  � ¡   � ¡ ¡ �  � ¡ ¡ ¡ � 
ปท 0226 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  ¡ �  � ¡  � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ 
ปท 0227 การฝgกประสบการณW  � ¡ ¡ ¡ �  ¡ � � ¡ � ¡ � ¡ 
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หมวดท่ี  5 

หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0ในการใหCระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให#เป9นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วGาด#วยการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวGาปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 

  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCขณะนักศึกษายังไมSสำเร็จการศึกษา 

 มีการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู#ของนักศึกษาเป9นสGวนหน่ึงของการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู# ดังน้ี 

 2.1.1 อาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตรแจ#งอาจารยYผู#สอนกำหนดให#ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน     

ผลการเรียนรู#ของนักศึกษาเป9นสGวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

 2.1.2 อาจารยYผู#สอนศึกษาเลือกเคร่ืองมือท่ีจะนำมาใช#ในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู#ให#สัมพันธYสอดคล#องกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณY

วิชาชีพ (มคอ.4)  

 2.1.3 อาจารยYผู#สอนดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู#โดยกระบวนการตGางๆ 

เชGน การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาหYสุดท#ายของการเรียนการสอน โดยใช#เคร่ืองมือ 

เชGน แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณY  

 2.1.4 อาจารยYผู#สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู# 

เพ่ือใช#ประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

 2.1.5 อาจารยYผู#สอนนำเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู#ของนักศึกษาตGออาจารยYผู#รับผิดชอบ

หลักสูตรพร#อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานการ

ดำเนินการของประสบการณYวิชาชีพ (มคอ.6)  

 2.1.6 อาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของอาจารยYผู#สอนโดยพิจารณาจาก

เอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข#อมูลเพ่ิมเติมโดยใช#เคร่ืองมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในแตGละด#านและภาพรวม  

 2.1.7 อาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร ทำการประมวลผลข#อมูล และจัดทำรายงานพร#อมเสนอแนวทาง

ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร 

 2.1.8 อาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตรแจ#งผลและแนวทางปรับปรุงตGออาจารยYผู#สอนและเขียนในรายงาน

ผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา  

 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู#ของนักศึกษา เน#นการทำวิจัยผลสัมฤทธ์ิของการ

ประกอบอาชีพของผู#สำเร็จการศึกษาท่ีตรงกับความต#องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังน้ี  
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 2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณYได#งานทำของผู#สำเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผู#สำเร็จการศึกษาท่ี

ได#งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยผู#ใช#บัณฑิตมีสGวนรGวมในการทวนสอบผลการเรียนรู# 

 2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการรGวมทวนสอบผลการเรียนรู# มีการประเมินนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู# และกลยุทธYการประเมินผลการเรียนรู# โดยการสัมภาษณYหรือการใช#แบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินความรู#ความสามารถ โดยใช#มาตรฐานการเรียนรู#ท้ัง 5 ด#าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู# และ

ทักษะ ทางปfญญา 3) ทักษะความสัมพันธYระหวGางบุคคลและความรับผิดชอบ 4) ทักษะการวิเคราะหYเชิงตัวเลข  

และ 5) การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

3.  เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป9นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วGาด#วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวGาปริญญาของวิทยาลัย

ชุมชน พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

  3.1 ศึกษารายวิชาตGาง ๆ ครบถ#วนตามจำหนวนหนGวยกิตท่ีกำหนดไว#ในโครงสร#างของหลักสูตร และเกณฑY

ข้ันต่ำของแตGละรายวิชา และต#องได#รับคะแนนเฉล่ียไมGต่ำกวGา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทGา 

  3.2 ไมGมีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอ่ืน ๆ ตGอวิทยาลัย 

  3.3 ผGานการเข#ารGวมกิจกรรมท่ีวิทยาลัยกำหนด 

  3.4 สอบผGานการประเมินความรู#และทักษะตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 
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หมวดที่  6   
การพัฒนาอาจารย4 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมS 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยYใหมG เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนำอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

และมอบเอกสารท่ีเก่ียวข#องกับการเรียนการสอน ได#แกG คูGมือหลักสูตร คูGมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข#อบังคับ และ

คูGมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารยY  

1.2 สGงเสริมให#อาจารยYใหมGเข#ารGวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ

วิสัยทัศนY ของการจัดการศึกษา  

1.3 ช้ีแจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     

การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณYภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล      การ

ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณYภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธYการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ 

เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

 

2.  การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกSคณาจารย0 

   2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สนับสนุนให#อาจารยYเข#าฝlกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธY การสอน และการประเมินผล จากหนGวยงานท้ังภายในและหนGวยงานภายนอก  

  2.1.2 สนับสนุนให#อาจารยYเข#ารGวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกตYใช#ความรู#ท่ีได#ให#เกิด

ประโยชนYตGอการจัดการเรียนการสอน  

 2.1.3 จัดให#มีการแลกเปล่ียนเรียนรู#โดยใช#วิธีการจัดการความรู# (Knowledge Management) 

เพ่ือให#เกิดการถGายทอดประสบการณYและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู#ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร

หลักสูตร 

2.1.4 พัฒนาและปรับปรุงส่ือ อุปกรณYประกอบการเรียนการสอนให#ทันสมัย 

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดCานอ่ืนๆ  

   2.2.1 สGงเสริมให#อาจารยYพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพ่ือสร#างองคYความรู#ใหมG  

   2.2.2 ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข#องเพ่ือนาความรู#มาประยุกตYใช#ให#เกิดประโยชนYตGอตนเองและ

หลักสูตร  

   2.2.3 สGงเสริมให#อาจารยYมีสGวนรGวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

    2.2.4 สGงเสริมให#อาจารยYมีโอกาสไปศึกษาหรือเข#าฝlกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 

   



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท7องถิ่น ฉบับปรับปรุง 2561 หน#า 46 

 

 

 

หมวดที่  7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังน้ี  

  1.1 แตGงต้ังคณะกรรมการอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผน กำกับ และติดตาม การดำเนินงานตGางๆ 

ของหลักสูตร  

  1.2 สร#างความตระหนักและความเข#าใจให#แกGบุคลากร โดยการจัดประชุมช้ีแจง ในประเด็นสำคัญ 

ท่ีเก่ียวข#องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ  

  1.3 มีกระบวนการจัดทำหลักสูตร โดยดำเนินการจัดทำแผนการสอนและเกณฑYการวัดและการประเมินผล  

  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3  กGอนเปyดสอนในแตGละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

  1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร

มีสGวนรGวม อยGางน#อยร#อยละ 80  

  1.3.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค

การศึกษาท่ีเปyดสอนให#ครบทุกรายวิชา  

  1.3.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปz

การศึกษา  

 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  

 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู#ของนักศึกษา  

 1.6 มีการกำกับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู#  

 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตGอสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน และนำเอาข#อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอยGางตGอเน่ืองทุกปz

การศึกษา 

 

2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  

  หลักสูตรมุGงพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต#องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู#ในขณะท่ีนักศึกษากำลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทำ 

ตลอดจนความพึงพอใจและความต#องการของผู#ใช#บัณฑิต มีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและ การทวน

สอบเพ่ือการแก#ไขปรับปรุง เพ่ือให#ได#บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคYเป9นไปมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู# อยGางน#อย 5 ด#าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู# 3) 

ทักษะทางปfญญา 4) ทักษะความสัมพันธYระหวGางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหY 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให#ตอบสนองตGอความต#องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ

พึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคล่ือนการดำเนินงาน ดังน้ี  

1. ติดตาม สำรวจความต#องการจำเป9นของผู#ใช#บัณฑิตอยGางตGอเน่ือง  

2. สำรวจความพึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิตท่ีมีตGอคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในหลักสูตร  

3. จัดการประชุมโดยเชิญผู#ใช#บัณฑิตเข#ามามีสGวนรGวมในการวิพากษYหลักสูตร  

4. สร#างความเช่ียวชาญให#กับนักศึกษา ด#วยการลงมือทำด#วยการเรียนรู#จาก การทำงาน (Work-based 

Learning)  

5. จัดกิจกรรมเสริม ให#สอดคล#องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณYและ

วิกฤติทางการปกครองท#องถ่ิน  

6. จัดกิจกรรมเสริมสร#างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด#วยองคYความรู#ทางด#านการปกครอง

ท#องถ่ินให#กับชุมชน  

7. เน#นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานแบบมีสGวนรGวม และการสร#างเครือขGายชุมชน การเรียนรู#

ทางวิชาชีพ 

 

3.  นักศึกษา 

จัดการประชุมวางแผนการรับนักศึกษาใหมG การประชาสัมพันธYการรับนักศึกษาใหมGโดยการใช#รถแหG การ

แจกใบปลิว การติดปÉายประชาสัมพันธY การสGงเอกสารประชาสัมพันธYตามหนGวยงานตGางๆ และการแนะแนว

การศึกษาตGอในโรงเรียนมัธยม และศูนยYการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การเตรียมความพร#อมกGอนเข#า

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมG การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมG การควบคุมการดูแล การให#

คำปรึกษาวิชาการ ตลอดจนถึงสำเร็จการศึกษา โดยการแตGงต้ังอาจารยYท่ีปรึกษาแตGละสาขาวิชาให#คำปรึกษากับ

นักศึกษา 

 

4.  อาจารย0 

มีการคัดเลือกอาจารยYใหมGตามระเบียบและหลักเกณฑYของวิทยาลัย โดยอาจารยYใหมGต#องมีวุฒิการศึกษาไมG

ต่ำกวGาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กGอนจัดการเรียนการสอนแตGละภาคการศึกษา มีการจัด

ปฐมนิเทศอาจารยYผู#สอน สGงเสริม สนับสนุนให#มีการผลิตส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหมGๆ การจัด

กิจกรรมพัฒนาอาจารยYผู#สอนในระดับอุดมศึกษา 

 

5.  หลักสูตร 

 5.1 แตGงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป9นผู#ดูแลและกำกับการจัดทำโครงสร#างหลักสูตร แผนการ

เรียน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาครูผู#สอน งบประมาณ 

 5.2 กำกับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยหัวหน#าสาขาวิชา ได#แกG 

การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
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   5.3 แตGงต้ังอาจารยYพิเศษ อาจารยYท่ีปรึกษา ซ่ึงมีคุณสมบัติตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วGาด#วย

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวGาปริญญาของ  จัดการประเมินและวิเคราะหYข#อสอบในสาขาวิชาให#ได#

มาตรฐาน    

 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูC 

สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจำปz ท้ังงบประมาณแผGนดินและเงินรายได#เพ่ือจัดซ้ือตำรา ส่ือการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณYอยGางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร#างสภาพแวดล#อมให#

เหมาะสมกับการเรียนรู#ด#วยตนเองของนักศึกษา ปfจจุบันวิทยาลัยชุมชนตราด มีวัสดุ อุปกรณY ส่ือการศึกษาท่ี

สัมพันธYกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ ท่ีใช#สนับสนุนการเรียนการสอน ดังน้ี  

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรY จำนวน 90 เคร่ือง 

2. เคร่ืองฉาย  LCD Projector  จำนวน 3 เคร่ือง 

3. เคร่ืองถGายทอดภาพ  3 มิติ (Visualizer) จำนวน 3 เคร่ือง 

มีเอกสารส่ิงพิมพY และหนังสือในห#องสมุด ท่ีสัมพันธYกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

 

7.  ตัวบSงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเปÉาหมายตัวบGงช้ีท้ังหมดอยูGในเกณฑYดีตGอเน่ือง 4 ปzการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ดำเนินการตาม TQF ตGอไป ท้ังน้ีเกณฑYการประเมินผGาน คือ มีการดำเนินงานตามข#อ 1-6 และอยGางน#อยร#อยละ 

80 ของตัวบGงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว#ในแตGละปz 
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  ชนิดของตัวบSงช้ี :  กระบวนการ 

 เกณฑ0มาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบ%งชี้และเป/าหมาย 

ป5การศึกษา 
ป5;
ที่ 
1 

ป5
ที่ 
2 

ป5
ที่ 
3 

ป5
ที่ 
4 

ป5
ที่ 
5 

1. อาจารย)ประจำหลักสูตรอย4างน7อยร7อยละ 80 มีส4วนร4วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล7องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห4งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ7ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ)ภาคสนาม (ถ7ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 อย4างน7อยก4อนการเปXดสอนในแต4ละภาคการศึกษาให7ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ)ภาคสนาม 

(ถ7ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปXดสอนให7ครบทุก

รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป`การศึกษา x x x x x 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู7ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

(ถ7ามี) อย4างน7อยร7อยละ 25 ของรายวิชาที่เปXดสอนในแต4ละป`การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ)การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู7 จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ป`ที่แล7ว 

- x x x x 

8. อาจารย)ใหม4 (ถ7ามี) ทุกคน ได7รับการปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำด7านการจัดการเรียนการสอน x x x x x 
9. อาจารย)ประจำหลักสูตรทุกคน ได7รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อย4างน7อยป`ละ 1 ครั้ง x x x x x 
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ7ามี) ได7รับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม4

น7อยกว4าร7อยละ 50 ต4อป` 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป`สุดท7าย / บัณฑิตใหม4 ที่มีต4อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม4น7อยกว4า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู7ใช7บัณฑิต ที่มีต4อบัณฑิตใหม4 เฉลี่ยไม4น7อยกว4า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - x x 
 

เกณฑ0ประเมิน : หลักสูตรได#มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต#องผGานเกณฑYประเมิน ดังน้ี   

         ตัวบGงช้ีบังคับ (ตัวบGงช้ีท่ี 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปÉาหมาย และมีจำนวนตัวบGงช้ี ท่ีมีผลดำเนินการ

บรรลุเปÉาหมาย ไมGน#อยกวGาร#อยละ 80 ของตัวบGงช้ีรวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบGงช้ีบังคับ และตัวบGงช้ีรวมในแตG

ละปz  
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หมวดที่  8 
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ0การสอน 

ชGวงกGอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธYการสอนโดยทีมผู#สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ

ปรึกษาหารือกับผู#เช่ียวชาญด#านหลักสูตรหรือวิธีการสอน สGวนชGวงระหวGางและหลังการสอนควรมีการวิเคราะหYผล

การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหYผลการเรียนของนักศึกษา 

ด#านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำได#โดยรวบรวมปfญหา/ข#อเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงและมอบให#ประธานหลักสูตรและทีมผู#สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตGอไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใชCแผนกลยุทธ0การสอน 

การประเมินทักษะดังกลGาวสามารถทำได#โดย 

- ประเมินนักศึกษาในแตGละวิชา 

- การสังเกตการณYของผู#รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู#สอน 

- ภาพรวมของหลักสูตร ทำการประเมินโดยผู#สำเร็จการศึกษา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข#อมูลจาก 

- นักศึกษาปzสุดท#าย/ผู#สำเร็จการศึกษา 

- ผู#วGาจ#าง/ผู#มีสGวนได#สGวนเสีย 

- ผู#ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมท้ังสำรวจผลสัมฤทธ์ิของผู#สำเร็จการศึกษา 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต#องผGานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และตัวบGงช้ีเพ่ิมเติมข#างต#น รวมท้ังผGานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

- รวบรวมข#อเสนอแนะ/ข#อมูล จากการประเมินนักศึกษา ผู#วGาจ#าง ผู#ทรงคุณวุฒิ 

- วิเคราะหY ทบทวนข#อมูลข#างต#น โดยผู#รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธY (ถ#ามี) 

 

 

 

 

 



 

 
 

การเปรียบเทียบความแตกต/างระหว/างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท?องถ่ิน  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบโครงสร?างหลักสูตรเดิมและโครงสร?างหลักสูตรปรับปรุง 

 

เกณฑOมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
พ.ศ. 2548  

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร?างหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนหน/วยกิต 
หลักสูตรเดิม  
พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม4น6อยกว4า 30 หน4วยกิต 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม4น6อยกว4า 30 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 30 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 30 หน4วยกิต 
2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม4น6อยกว4า 45 หน4วยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม4น6อยกว4า 57 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 58 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 57 หน4วยกิต 
    2.1 กลุ4มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     2.1 กลุ4มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม4น6อยกว4า 18 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 18 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 18 หน4วยกิต 
    2.2 กลุ4มวิชาชีพ     2.2 กลุ4มวิชาชีพ ไม4น6อยกว4า 40 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 39 หน4วยกิต 
         2.2.1 วิชาบังคับ            2.2.1 วิชาบังคับ 30 หน4วยกิต จำนวน     30 หน4วยกิต จำนวน     30 หน4วยกิต 
         2.2.2 วิชาเลือก          2.2.2 วิชาเลือก 6 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 6 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 6 หน4วยกิต 
         2.2.3 วิชาการฝTกงาน          2.2.3 วิชาการฝTกงาน 3 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 4 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 3 หน4วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม4น6อยกว4า 3 หน4วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม4น6อยกว4า 3 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 3 หน4วยกิต ไม4น6อยกว4า 3 หน4วยกิต 

รวม ไม/น?อยกว/า 90 หน/วยกิต รวม ไม/น?อยกว/า 90 หน/วยกิต ไม/น?อยกว/า 91 หน/วยกิต ไม/น?อยกว/า 90 หน/วยกิต 
 

 

 



 

 
 

      ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบข?อแตกต/างระหว/างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย    : หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรZ  

    สาขาวิชาการปกครองท6องถ่ิน     
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in Local Government 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา 
การปกครองท6องถ่ิน 
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Local 
Government 

ปรบัปรงุตามมตคิณะกรรมการการ
อุดมศกึษาในคราวประชมุครั 8งที; ๘/
๒๕๖๐ เมื;อวนัที; ๙ สงิหาคม ๒๕๖๐ การ
กาํหนดชื;อปรญิญาระดบัอนุปรญิญาวา่ 
“อนุปรญิญา” แลว้ตามดว้ยชื;อสาขาวชิา
และกาํหนดใชอ้กัษรยอ่วา่  
“อ.(สาขาวชิา.....)” เพื;อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื;อง 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั
อนุปรญิญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ช่ืออนุปริญญา 
ช่ือเต็ม (ไทย)     : อนุปริญญาศิลปศาสตรZ  
                       สาขาวิชาการปกครองท6องถ่ิน 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Arts Local Government 
ช่ือย4อ (ไทย)      : อ.ศศ.(การปกครองท6องถ่ิน) 
ช่ือย4อ (อังกฤษ)  : A.A.(Local Government) 

ช่ืออนุปริญญา 
ช่ื อ เ ต็ ม  ( ไ ท ย )      :   อ นุ ป ริ ญ ญ า  ส า ข า วิ ช า 
การปกครองท6องถ่ิน 
ช่ื อ เ ต็ ม  ( อั ง ก ฤ ษ )  :   Associate Degree in Local 
Government 
ช่ือย4อ (ไทย)      :  อ.(การปกครองท6องถ่ิน) 
ช่ือย4อ (อังกฤษ)  :  A.(Local Government)  

ปรบัปรงุตามมตคิณะกรรมการการ
อุดมศกึษาในคราวประชมุครั 8งที; ๘/
๒๕๖๐ เมื;อวนัที; ๙ สงิหาคม ๒๕๖๐ การ
กาํหนดชื;อปรญิญาระดบัอนุปรญิญาวา่ 
“อนุปรญิญา” แลว้ตามดว้ยชื;อสาขาวชิา
และกาํหนดใชอ้กัษรยอ่วา่  
“อ.(สาขาวชิา.....)” เพื;อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื;อง 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั
อนุปรญิญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 

 
 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
      มุ4งสร6างปtญญา พัฒนาท6องถ่ิน ใกล6ชิดประชาชน 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
        ประชาชนเข6มแข็ง ร4วมมือปกครองดูแลกันเอง คือ
ความ  งอกงามไพบูลยZของชุมชนและท6องถ่ิน 

ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิของ
สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

ความสำคัญของหลักสูตร 
                   - 

ความสำคัญของหลักสูตร 
        เปxนหลักสูตรท่ีสร6างคนคุณภาพให6กับท6องถ่ิน เปxน
กำลังสำคัญของการพัฒนาท6องถ่ิน เพ่ือไปสู4การพัฒนา
ประเทศ 

ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการ
พฒันาประเทศและความรูใ้หม ่ทางดา้น
การปกครองทอ้งถิ;น 

5. วัตถุประสงคOของหลักสูตร 
    เพ่ือสร6างผู6เรียนให6เปxนนักพัฒนาท6องถ่ิน ท่ีมีคุณลักษณะ ดังน้ี  
      1. มีความรู6 ความเข6าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ ท่ีสำคัญของ
สาขาวิชาการปกครองท6องถ่ิน 

2. สามารถใช6ความรู6ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีเก่ียวข6อง               
มาประยุกตZใช6ในการปฏิบัติงานในท6องถ่ิน 

3. มีความตระหนักในคุณค4าของคุณธรรม จริยธรรม 
4. มีมนุษยZสัมพันธZและมีความรับผิดชอบต4องาน ตนเอง และ

สังคม 
 5. สามารถประยุกตZใช6เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

รวมท้ังนำข6อมูล สถิติ ตัวเลข มาใช6ในการปฏิบัติงานในท6องถ่ิน 

5. วัตถุประสงคOของหลักสูตร  
    เพ่ือให6ผู6เรียนมีคุณลักษณะ ดังน้ี  
    1. มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการท6องถ่ิน 
    2. มีความรู6 ความเข6าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การ
ปกครอง 
    3. มีทักษะมนุษยสัมพันธZและความรับผิดชอบ ทักษะการ
บริหารจัดการท6องถ่ิน และมีภาวะผู6นำ  
    4. มีทักษะการส่ือสารและการใช6เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ 
    5. มีทักษะการคิดสร6างสรรคZ คิดแก6ปtญหา และคิดเชิง
วิพากษZ  

 

ปรบัปรงุเพื;อมุง่เมน้การพฒันาผูเ้รยีน 
ตาม Learning outcome ของหลกัสตูร  



 

 
 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

5. โครงสร?างหลักสูตร 
จำนวนหน/วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม/น?อยกว/า  91  หน/วยกิต  
  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม/น?อยกว/า       30      หน/วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ         ไม/น?อยกว/า       58      หน/วยกิต 
      2.1 กลุ4มวิชาแกน                             18      หน4วยกิต 
      2.2 กลุ4มวิชาเฉพาะด6าน                      40      หน4วยกิต 
           - วิชาบังคับ                                 30      หน4วยกิต 
           - วิชาเลือก                                    6      หน4วยกิต 
          - วิชาการฝTกงาน                              4      หน4วยกิต 
  3)  หมวดเลือกเสรี            ไม/น?อยกว/า       3      หน/วยกิต 

5. โครงสร?างหลักสูตร 
จำนวนหน/วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม/น?อยกว/า  90  
หน/วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม/น?อยกว/า 30 นก. 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม/น?อยกว/า       57 นก. 
    2.1 กลุ4มวิชาแกน                       18  นก.   
    2.2 กลุ4มวิชาบังคับ                     30  นก.   
    2.3 กลุ4มวิชาเลือก                      6   นก.    
    2.4 วิชาการฝTกงาน                     3  นก.     
3)  หมวดเลือกเสรี  ไม/น?อยกว/า        3  นก.    

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร
ลดลง จากไมน้่อยกวา่ ๙๑ หน่วยกติ 
เป็น จาํนวนไมน้่อยกวา่ ๙๐ หน่วยกติ 
โดยลดจาํนวนหน่วยกติในวชิาการ
ฝึกงาน จาก ๔ หน่วยกติ เป็น ๓ หน่วย
กติ 

เปรียบเทียบรายวิชา 
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให6ระบุข6อมูลในช4องหลักสูตรเดิมและเว6นว4างในช4องหลักสูตรใหม4 พร6อมระบุในช4องหมายเหตุว4า “ยกเลิกรายวิชา” 
2. หากเปxนรายวิชาใหม4ท่ีไม4ได6มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยู4ในหลักสูตรเดิม ให6ระบุข6อมูลในช4องหลักสูตรใหม4และเว6นว4างในช4องหลักสูตรเดิม พร6อมระบุในช4องหมายเหตุ
ว4า “รายวิชาใหม4” 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ  58  หน/วยกิต   

1) กลุ/มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  18  หน/วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชาเฉพาะ  57  หน/วยกิต 
1) กลุ/มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  18  หน/วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
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ศศ 0201   ความรู6เบ้ืองต6นเก่ียวกับรัฐศาสตรZ   3(2-2-5) 
ศศ 0202   ความรู6เบ้ืองต6นเก่ียวกับกฎหมาย    3(3-0-6) 
ศศ 0203  
ศศ 0204  

การเมืองการปกครองของไทย 
การปกครองท6องถ่ินไทย 

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

ศศ 0205 
ศศ 0206   

เศรษฐศาสตรZท่ัวไป 
องคZการและการจัดการ 

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

 
2) วิชาบังคับ 30 หน/วยกิต  

รหัสวิชา 
ศศ 0207 

 
ศศ 0208 

ช่ือรายวิชา 
ภูมิปtญญาในหลวง 
 
การวิจัยทางสังคมศาสตรZเบ้ืองต6น 

น(ท-ป-ศ) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
 
ศศ 0209   

 
 
การบริหารโครงการและงบประมาณ  

 
 

3(2-2-5) 
ศศ 0210    การบริหารงานคลังท6องถ่ิน 3(2-2-5) 
ศศ 0211   การบริหารการพัฒนาท6องถ่ิน 3(2-2-5) 
ศศ 0212 
 
ศศ 0213    

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
 
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท6องถ่ิน 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

ปท0201 ความรู6เบ้ืองต6นเก่ียวกับรัฐศาสตรZ 3(3-0-6)  
ปท0202  ความรู6เบ้ืองต6นเก่ียวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
ปท0203 การเมืองการปกครองของไทย  3(3-0-6) 
ปท0204 การปกครองท6องถ่ิน 3(3-0-6) 
ปท0205 เศรษฐศาสตรZท่ัวไป  3(3-0-6) 
ปท0206 องคZการและการบริหารงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
2) วิชาบังคับ        30  หน/วยกิต   

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
 
 
ปท 0207 

 
 
 
การวิจัยทางสังคมศาสตรZเบ้ืองต6น 

 
 
 

3(2-2-5) 
 ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยZภาครัฐ 3(3-0-6) 
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ  3(2-2-5) 
ปท 0210 การบริหารงานคลังท6องถ่ิน  3(3-0-6) 
ปท 0211 การบริหารการพัฒนาท6องถ่ิน  3(3-0-6) 
ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(2-2-5) 
ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง 3(3-0-6) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
รายวิชาใหม4 
 
 
 
 
รายวิชาใหม4 
ยกเลิกรายวิชา 
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ศศ 0214 
 
ศศ 0215 
ศศ 0216 

 
ภาวะผู6นำ 
 
จิตวิทยาสังคม 
สัมมนาการปกครองท6องถ่ิน 

 
3(2-2-5) 

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

 

ปท 0214 ภาวะผู6นำ 3(3-0-6) 
 
 
ปท 0215 

 
 
สัมมนาการการปกครองท6องถ่ิน 

 
 

3(2-2-5) 
ปท 0216 กฎหมายปกครอง   3(3-0-6) 
    

 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
เปล่ียนจากวิชาเลือกมาเปxนวิชาบังคับ 
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3) วิชาเลือก  ไม/น?อยกว/า 6  หน/วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

3. วิชาเลือก ไม/น?อยกว/า  6  หน/วยกิต  
 รหัสวิชา ช่ือรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 
ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6) 

 
ปท 0219 

 
การจัดซ้ือและจัดจ6าง 

 
3(3-0-6) 

ปท 0220 การจัดสวัสดิการสังคม  3(3-0-6) 
ปท 0221 สุขภาวะชุมชน 3(3-0-6) 
ปท 0222 การจัดการท4องเท่ียวชุมชน 3(2-2-5) 
ปท 0223 การจัดผังเมืองและการโยธา 3(3-0-6) 
ปท 0224 การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาท6องถ่ิน 3(3-0-6) 
ปท 0225 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
ปท 0226 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 

 
 
 
 
เปล่ียนเปxนวิชาบังคับ 
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ศศ 0217   กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป         3(3-0-6) 
ศศ 0218   กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด      3(3-0-6) 
ศศ 0219   กฎหมายปกครอง                        3(3-0-6) 
ศศ 0220   การจัดซ้ือและจัดจ6าง                    3(2-2-5) 
ศศ 0221   การจัดสวัสดิการสังคม                  3(2-2-5) 
ศศ 0222   สุขภาวะชุมชน                           3(2-2-5) 
ศศ 0223   การจัดการท4องเท่ียวชุมชน             3(3-0-6) 
ศศ 0224   การจัดผังเมืองและการโยธา            3(2-2-5) 
ศศ 0225   การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาท6องถ่ิน      3(2-2-5) 
ศศ 0226   การจัดการวิสาหกิจชุมชน               3(2-2-5) 
ศศ 0227   รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง       3(3-0-6) 
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