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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชน..................... 
สาขาวิชา   การพัฒนาชุมชน 
     
     หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ชื่อภาษาอังกฤษ: Associate Program in Community Development 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):   อนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ชื่อย่อ (ไทย):   อ.(การพัฒนาชุมชน)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Associate Degree in Community Development 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   A.(Community Development) 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.2 ภาษาที่ใช้ 

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

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕  
5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา  2561 
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5.2.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่
........../......../........... 
5.3 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่
........../......../......... 
 
 

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพแลมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ในปีการศึกษา 2562 (ภายใต้เง ื่อนไขต้องผ่านการตรวจประกันคุณภาพในเกณฑ์ดี 2 ปี
ติดต่อกัน) 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาอิสระ นักวิจัยชุมชน นักกิจกรรมเพ่ือสังคม ผู้น าชุมชน นักพัฒนาสังคม 
อาสาสมัครชุมชน ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

ที ่ ชื่อ- นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
 

สถาบันการ 
ศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายอิบรอเฮม  แวหะมะ 
3 9604 00096 43 5 

- ศศ.ม. (การบริหาร 
การพัฒนาสังคม) 
ศศ.บ(การพัฒนาชุมชน) 

สถาบันบันฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2554 
 

2551 
2. นางสาวสาธิกา คงคุณ 

3969900293343 
 ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนา

สังคม) 
บธ.บ.(การบัญชี) 
 

สถาบันบันฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2553 
 

2549 

3. นายไสว  ชินพงษ์ 
3 9601 00294 82 7 
 

- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา) 

สถาบันบันฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2545 
 

2526 

  
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส 
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
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11. หลักการและเหตุผล ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ทุน 
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การบริหารจัดการพัฒนาประเทศ รวมทั้งประเทศเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้อง
เตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คน ชุมชน และประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคที่     ไม่
เข้มแข็ง อาทิ เกษตรกรรม ชุมชนชนบท ฯลฯ 

สังคมไทยจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องทันกับกระแสเศรษฐกิจ โดยอาศัยฐานความรู้ ความคิดเชิง
บูรณาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพคน      สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมไทย พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และมีภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์ต่าง  ๆ จาก
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในชุมชนเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคม 

 
 

11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ประเทศที่ก าลังพัฒนาต่างก าลังมีสถานะเป็น สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อ

ประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งในด้านวิถีชีวิต 
โครงสร้างประชากร ความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวัฒนธรรมซึ่งปัญหาต่าง ๆ โดยด้านหนึ่ง
ประเทศไทยมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาดสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ อาทิ อาหาร สถานที่พักผ่อน การดูแล
สุขภาพ ซึ่งสามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน 

ระบบการศึกษาและการจ้างงานของไทยส่วนมากท าให้ต้องละทิ้งชุมชน เพราะต้องมาศึกษาเรียนรู้
ตามสถาบันต่างๆ ในเมือง และเนื้อหาหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการบ่มเพาะผู้เรียนก็มีแต่จะสร้างให้คนรับใช้
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคบริการซึ่งส่วนใหญ่จะต้องท างานในเมืองมากกว่าจะสร้างแรงบันดาลใจ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเข้าใจตนเอง ชุมชน สังคม และบริบทแวดล้อมต่างๆ และสร้างความเชื่อมั่นในการ
กลับไปท างานในชุมชนของตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 – 11.2ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม 

และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถให้ได้รับการศึกษาและท างานอยู่ในชุมชนได้ รวมถึง    มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นและชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงตนเองและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สังคมไทยต้องสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมแบบใหม่ เช่น ประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
วิสาหกิจชุมชน สวัสดิการสังคมภาคชุมชน การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น ท าให้สาขา
การพัฒนาชุมชนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมาก
ยิ่งขึ้น 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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หลักสูตรการพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนในด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเปิดโอกาส
ทางการศึกษาแก่ปวงชน  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาบุคลากร บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายในและภายนอก
วิทยาลัย  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการสร้างนักพัฒนาชุมชนหรือบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับวิถี
สังคมไทย และปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น” 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
-ไม่มี- 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
-ไม่มี- 

13.3 การบริหารจัดการ 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานหรือปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอน จัดท า

รายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  อธิบายเนื้อหาสาระ                    
การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนที่จะน าไปสู่           
การพัฒนาปรับปรุงให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 

 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 การยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการร่วมมือจัดการตนเองอย่างสร้างสรรค์ จะเป็นพลังความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร            
  เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างนักคิด นักพัฒนาชุมชน และนักประสานความร่วมมือ ในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 (1) มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  
              (2) มีความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎี แนวคิด เครื่องมือและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
              (3)  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เชื่อมโยง แก้ปัญหาในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน 
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             (4)  มีความสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนๆ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
  (5)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เครื่องมือ และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

-  ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา
ชุมชนให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับที่
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดก าหนด 
- ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
และการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตด้านการพัฒนา
ชุมชน 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ส าเร็จ
การศึกษาขององค์กร/หน่วยงานด้านการพัฒนาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- ความพึงพอใจในการท างานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาโดยเฉลี่ยในระดับดี 
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากร        
ด้านการเรียนการสอน    
ให้ท างานบริการวิชาการ 
แก่องค์กรภายนอก 

- อาจารย์ในหลักสูตรมีการจัดบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน 

 

 
 

   
 

หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

(ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2561  
 

6 

- ไม่มี – 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 
 2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 
  2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เท่ากัน ท าให้

ไม่สามารถสื่อสาร และสืบค้นได้อย่างเหมาะสม 
2) นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไม่เหมาะสมกับตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลงย้ายสาขาวิชาใน

ภายหลัง 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  
 1) จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
             2) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  

    จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 

รวม 60 120 180 180 180 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 60 60 60 

  
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
   

     งบประมาณ ภาคการศึกษา  
1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 รวม 
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ค่าตอบแทนผู้สอน 113,400 137,700 153,900 145,800 97,200 96,500 744,500 

ค่าวัสดุการศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 90,000 

ค่าบ ารุงสถานทีแ่ละอุปกรณ์  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000 

รวมทั้งสิ้น 134,400 158,700 174,900 166,800 118,200 117,500 870,500 

 2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญา 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
  2.8.1 เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐  
  2.8.2 เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต  
       3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

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

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

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

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
พช  0301 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
พช  0302 จติวิทยาสังคม    3 (3-0-6) 
พช  0303 แนวคิดทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน  3 (3-0-6) 
พช  0304 การพัฒนาที่ยั่งยืน  3 (2-2-5) 
พช  0305 กระบวนการพัฒนาชุมชน  3 (2-2-5) 
พช  0306 การสร้างสังคมพลเมือง 3 (2-2-5) 

    
   (2) วิชาเฉพาะด้าน จ านวน   39  หน่วยกิต 

                             (2.1) วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
พช  0307 เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) 
พช  0308 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 
พช  0309 เทคนิคเครื่องมือการพัฒนาชุมชน 3 (1-4-4) 
พช  0310 ยุทธศาสตร์และการวางแผนชุมชน   3 (2-2-5) 
พช  0311 การบริหารโครงการ  3 (2-2-5) 
พช  0312 การวิจัยชุมชน 3 (2-2-5) 
พช  0313 วิทยากรกระบวนการ  3 (1-4-4) 
พช  0314 ผู้น ากับอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) 
พช  0315 เศรษฐกิจชุมชน  3 (2-2-5) 
พช  0316 สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน  3 (2-2-5) 

   
    (2.2) วิชาเลือก                   จ านวน            6  หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
พช  0317 ภาวะผู้น ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3 (2-2-5) 
พช 0318 ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) 
พช  0319 การจัดการปัญหาของชุมชน 3 (2-2-5) 
พช  0320 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 3 (3-0-6) 
พช  0321 การท่องเที่ยวโดยชุมชน  3 (2-2-5) 
พช  0322 ระบบสุขภาวะชุมชน 3 (3-0-6) 
พช  0323 การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย 3 (2-2-5) 
พช  0324 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) 
พช  0325 การจัดการทุนทางสังคม  3 (2-2-5) 
พช  0326 การศึกษาชุมชน  3 (2-2-5) 

  
    (2.3) วิชาการฝึกงาน    จ านวน      3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
พช  0327 การฝึกประสบการณ์ ๓ (300 ชั่วโมง) 

 
 (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจาก
หลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่
หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยมีจ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2561  
 

10 

  3.1.4 แผนการศึกษาในแต่ละชั้นปี 

รายวิชา 

ปีการศึกษา
ที่ 1 

ปีการศึกษา
ที่ 2 

ปีการศึกษา
ที่ 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที ่

2 

หมวดวิชาเฉพาะ       
1. วิชาแกน       
พช  0301 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเบื้องต้น          3 (3-0-6) √      
พช 0302 จิตวิทยาสังคม                                      3 (3-0-6) √      
พช  0303 แนวคิดทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน       3 (3-0-6)  √     
พช  0304 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน         3 (2-2-5)   √    
พช  0305กระบวนการพัฒนาชุมชน                         3 (2-2-5)    √   
พช  0305 การสร้างสังคมพลเมือง                           3 (2-2-5)     √  
2. วิชาเฉพาะด้าน       

(1) วิชาบังคับ       
พช  0307เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) √      
พช  0308 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 3 (3-0-6)  √     
พช  0309 เทคนิคเครื่องมือการพัฒนาชุมชน 3 (1-4-4)   √    
พช  0310 ยุทธศาสตร์และการวางแผนชุมชน  3 (2-2-5)   √    
พช  0311 การบริหารโครงการ 3 (2-2-5)      √ 
พช  0312 การวิจัยชุมชน 3 (2-2-5)    √   
พช  0313 วิทยากรกระบวนการ                            3 (1-4-4)     √  
พช 0314 ผู้น ากับอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาชุมชน      3 (2-2-5)     √  
พช 0315 เศรษฐกิจชุมชน                            3 (2-2-5)      √ 
พช 0316 สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน                  3 (2-2-5)     √  

(2) วิชาเลือก       
พช ...... 3(x-x-x)      √ 
พช ...... 3(x-x-x)    √   

(3) การฝึกงาน       
พช 0327 การฝึกประสบการณ์                             3 (300 ชั่วโมง)      √ 
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3.1.5 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
   
 
 
3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 

พช 0301  มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเบื้องต้น   3 (3-0-6) 
Introduction to Anthropology and Sociology 

 ความหมาย ประวัติความเป็นมาของมานุษยวิทยา ลักษณะเด่นของมานุษยวิทยา สาขาย่อยของ
มานุษยวิทยา วิวัฒนาการทางด้านคุณภาพของมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เชื้อชาติของมนุษย์ ความเชื่อศาสนา
และพิธีกรรม การสมรส ครอบครัวและระบบเครือญาติ แนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา 
ความหมายและความส าคัญของสังคมวิทยา ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจั ดช่วงชั้น
ทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู่ 
พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม 
 

พช 0302         จิตวิทยาสังคม    3 (3-0-6) 
Social Psychology 

แนวคิดพฤติกรรม และสภาวะทางจิตของมนุษย์การรับรู้ทางสังคมพฤติกรรมของบุคคลต่อสังคม
การช่วยเหลือกันทางสังคม สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล การเสริมสร้างจิตส านึกและจิตสาธารณะทางสังคม  
การเสริมสร้างครอบครัว ชุมชน  และสังคม 
 

พช 0303       แนวคิดทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน  3 (3-0-6) 
Theory and Principle of Community Development 

 ความหมาย แนวคิด ปรัชญา หลักการ อุดมการณ์ และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  
วาทกรรมการพัฒนา ปัญหาและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาของชุมชนจากอดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน การน าทฤษฎีสังคมศาสตร์ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

พช 0304   การพัฒนาที่ย่ังยืน    3(2-2-5) 
Sustainable Development 
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ความหมาย แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การ
พัฒนาสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา พระราชด ารัส หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาชุมชน 
 

พช 0305       กระบวนการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
Processes of Community Development 

 ความหมาย ลักษณะ ประเภทและโครงสร้างของชุมชน วิธีการ ขั้นตอน ขบวนการ และกระบวนการพัฒนาชุมชน 
โดยวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน 
 
 
 
 
 
 

พช 0306    การสร้างสังคมพลเมือง    3 (2-2-5) 
Citizenship 

ความเป็นมา ความหมาย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับพลเมือง ปัจจัยการพัฒนาสังคมพลเมือง 
บทบาทของการเมืองในการพัฒนาสังคมพลเมือง ลักษณะพลเมืองเปรียบเทียบ การศึกษาประชาสังคม การน า
แนวคิดประชาสังคม เพ่ือสร้างประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง           
การส่งเสริมกิจการพลเมือง 

 
พช 0307     เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน  3 (2-2-5) 

Promotion of Community Innovation 
ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดของ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน การพัฒนาทักษะ 

กระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีใน 
การพัฒนาชุมชน การปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน การจัดท า โครงงานนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน 
  

พช 0308    การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
Comparative Community Development 

วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นมา ปรัชญา แนวคิด รูปแบบวิธีการด าเนินงาน ข้อดี ข้อเสีย 
ปัจจัยส าคัญ ของการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศไทย และประยุกต์ใช้ในชุมชนให้
เหมาะสม 
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พช 0309    เทคนิคเครื่องมือการพัฒนาชุมชน   3 (1-4-4) 

Techniques and Tools for Community Development 
รูปแบบ ประเภทของเทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ส าหรับใช้ในการพัฒนาชุมชนแต่ละขั้นตอน 

ตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การเสริมพลังไปจนถึงการประเมินผลโครงการ
พัฒนาชุมชน วิธีการและเงื่อนไขการใช้เทคนิคและเครื่องมือ ปัญหาที่พบ และแนวทางป้องกันแก้ไข 

 
พช 0310   ยุทธศาสตร์และการวางแผนชุมชน  3(2-2-5) 

Strategic and Community Planning 
ความหมาย รูปแบบ หลักการ ของยุทธศาสตร์และการวางแผน ความคิดของชุมชนเชิงอนาคต 

การวางแผนชุมชนโดยการส่วนร่วม กระบวนการวางแผน ปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนชุมชน            
การประยุกต์ใช้ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาแผนชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
พช 0311           การบริหารโครงการ   3 (2-2-5) 

Project Management 
ความหมาย ประเภทของแผนงาน  โครงการ หลักการเขียนโครงการ การน าโครงการไปสู่      

การปฏิบัติ การควบคุม ติดตาม ประเมินผลโครงการ การสร้างการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีมในการจัดท าแผน
และโครงการชุมชน การจัดท างบประมาณโดยเน้นผลลัพธ์ การประสานงานและการบริหารจัดการโครงการ   

 
 

พช 0312    การวิจัยชุมชน    3 (2-2-5)  
Community Research 

ความหมาย ความส าคัญของการวิจัยชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาวิจัย
ร่วมกัน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนโดยให้ชุมชนมีบทบาทหลักในการคิดและปฏิบัติ การวางแผนการวิจัยการปฏิบัติการ กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การน าเสนอผลการวิจัยและการใช้ประโยชน์
จากการวิจัยในการพัฒนาศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
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 พช 0313         วิทยากรกระบวนการ   3(1-4-4) 

Facilitator 
แนวคิด  ทฤษฎี เกี่ยวกับวิทยากรกระบวนการ เทคนิค ทักษะ การเป็นวิทยากรกระบวนการ 

กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้อดีต การเรียนรู้ปัจจุบันการเรียนรู้อนาคต และการเข้าใจ
ตนเอง ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการ 
 

พช 0314    ผู้น าและอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
Leader and Volunteer Work for Community Development 

  แนวคิด ความหมาย ของผู้น าและอาสาสมัคร การสร้าง การสรรหาผู้น าและอาสาสมัคร จิตวิญญาณ
ความเป็นผู้น า อุดมการณ์และพฤติกรรมเรื่องจิตอาสา จิตสาธารณะ ที่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต่อสังคม     
อันเป็นการบ่มเพาะให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน อุทิศตนท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การออกแบบ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในงานพัฒนาชุมชน  

 
พช 0315    เศรษฐกิจชุมชน    3 (2-2-5) 

Community Enterprise 
แนวคิด หลักการ ความส าคัญ รูปแบบ และปัญหาของเศรษฐกิจชุมชน การจัดการเศรษฐกิจ

ชุมชน การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง กลไกส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชุมชน การเพ่ิมมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพ
และรายได้ การสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
 

 
 
 
 
 
พช 0316   สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 

Co-operative Management and Community Development 
  แนวคิด หลักการ ความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ รูปแบบ วิธีการ ของสหกรณ์ และแนวทาง
ของการจัดการในลักษณะของสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน 

 
พช 0317        ภาวะผู้น ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  3(2-2-5) 

Leadership Development in Community 
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ความหมาย คุณลักษณะ ประเภท บทบาท ภาวะผู้น า แนวคิดและเครื่องมือในการพัฒนาภาวะ
ผู้น า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้น า แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเป็นผู้น า เทคนิคในการอบรมผู้น าชุมชน 
การพัฒนามนุษย์ ด้าน จิต กาย วาจา และปัญญา สัมผัสแห่งความเป็นมนุษย์ จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ 
ทักษะการท างานร่วมกัน  

 
พช 0318  ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน  3 (3-0-6) 

Religious beliefs Culture and Local Community Development 
แนวคิด ความหมายของศาสนา ระบบความเชื่อและระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริง และการยอมรับความแตกต่างกัน การวิเคราะห์อิทธิพลที่มี
ผลต่อการพัฒนาชุมชน ความส าคัญ การปรับเปลี่ยน การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิต และวิธีคิดของชุมชน
ที่สัมพันธ์กับศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม ในการพัฒนาชุมชน  

 
พช 0319      การจัดการปัญหาของชุมชน   3(2-2-5) 

    Community Problem Management 
  ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ปัญหาของ
ชุมชน เทคนิค แนวทางการแก้ปัญหาในรูปของการท างานเป็นกลุ่ม การป้องกันการเกิดซ้ าของปัญหา  ความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง  

 
พช 0320       สังคมสงเคราะห์และสวัสดกิาร    3(3-0-6) 

Social Work and Welfare 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการการสังคมสงเคราะห์และหลักการสวัสดิการสังคม ปัญหาสังคมไทย 

นโยบายสวัสดิการสังคม รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมไทย เทคนิคและกระบวนการในการด าเนินงานด้านสังคม
สงเคราะห์และการให้บริการสวัสดิการสังคมการด าเนินงานสังคมสงเคราะห์ในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการด าเนินงานสังคมสงเคราะห์และการจัดบริการสวัสดิการสังคมและชุมชน 

 
พช 0321          การท่องเที่ยวโดยชุมชน   3(2-2-5) 

Community- Based Tourism 
ความส าคัญ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งกระแสหลักและท่องเที่ยวชุมชนนโยบายรัฐเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อท้องถิ่นและชุมชนบทบาทของ
ท้องถิ่นและชุมชนต่อการท่องเที่ยวศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
  

พช 0322     ระบบสุขภาวะชุมชน    3(3-0-6) 
Community Health System 
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  แนวคิดเรื่องสุขภาวะนโยบายสุขภาพแห่งชาติระบบสุขภาวะชุมชนหลักประกันสุขภาพการ
สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
ชุมชนท้องถิ่น ปัญหาสุขภาพชุมชนการวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาวะชุมชนด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
การป้องกัน ฟ้ืนฟู และพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น 

 
พช 0323       การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย   3(2-2-5) 

Community Organization and Network Development 
  ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทขององค์กรชุมชน ความส าคัญและความจ าเป็นในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกระบวนการพัฒนากลุ่ม และองค์กรชุมชน หลักการพ้ืนฐานในการ
พัฒนาองค์กรชุมชน  ศึกษาการด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชน กระบวนการการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ของชุมชน โดยเน้นเครือข่ายการเรียนรู้และเครือข่ายปฏิบัติการ  

พช 0324        การสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
Creative Communication 

  ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการ และฝึกฝนพัฒนาทักษะการสื่อสารในงานพัฒนาชุมชน ทั้งการฟัง 
การพูด การคิด การอ่าน การเขียน และการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ให้สามารถมีทักษะเหล่านี้เพ่ือพัฒนาไปสู่
การท ากิจกรรมและท างานพัฒนาชุมชนได้ 
 

พช 0325         การจัดการทุนทางสังคม    3(2-2-5) 
Social Capital Management 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทุน การจัดการทุนทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี การพัฒนาต่อยอดสู่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  
 
 พช 0326    การศึกษาชุมชน    3(2-2-5) 

Community Study 
ความหมาย ความส าคัญ วิธีการ เทคนิค กระบวนการศึกษาชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชุมชน

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนทั้งในเมืองและในชนบท และสามารถประยุกต์แนวคิดที่เรียนไปใช้ในการลงศึกษา 
และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

พช 0327    การฝึกประสบการณ ์     3(300 ชั่วโมง) 
Practicum 

  ฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาชุมชนในชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้
ความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในงานพัฒนา เพ่ือศึกษาชุมชนเชิงประเด็น โดยใช้กระบวนการวิจัยชุมชน 
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จัดการความรู้ น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา สร้างโครงสร้างและปฏิบัติงาน น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน
พ้ืนที ่มาจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ร่วมกับชุมชน 
 
 
 3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   

ที ่ ชื่อ- นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
 

สถาบันการ 
ศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายอิบรอเฮม  แวหะมะ 
3 9604 00096 43 5 

- ศศ.ม. (การบริหาร 
การพัฒนาสังคม) 
ศศ.บ(การพัฒนาชุมชน) 

สถาบันบันฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2554 
 

2551 
2. นางสาวสาธิกา คงคุณ 

3969900293343 
 ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนา

สังคม) 
บธ.บ.(การบัญชี) 
 

สถาบันบันฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2553 
2549 

3. นายไสว  ชินพงษ์ 
3 9601 00294 82 7 
 

- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา) 

สถาบันบันฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2545 
 

2526 

 
 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง 

วิชาการ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 

1. นางสาธิยา  บือซา 
 

ศษ.ม. 
 
ศษ.บ 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

รอง
ผู้อ านวยการ 

9 9 9 

2. นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ 
 

กศ.ด. 
 
กศ.ม. 
คบ. 

การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร 
การวัดผลการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

รอง
ผู้อ านวยการ 

9 9 9 

3. นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ รอง 9 9 9 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง 

วิชาการ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 

 ศ.บ เศรษฐศาสตรบัณฑิต ผู้อ านวยการ 
4. นายสาคร  ปานจีน 

 
ศษ.ม. 
คบ. 

การประถมศึกษา 
การประถมศึกษา 

ครู คศ. 2 9 9 9 

5. นางแวแอเซาะ  อัสมะแอ คบ. 
คอ.ม. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ครู คศ. 2 9 9 9 

  
 
 
 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระการสอน  
ชม./สัปดาห ์

2561 2562 2563 
1 นางพรทิพย์  นาคพุทธ - ศษ.บ (ภาษาไทย) - มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

  ธรรมาธิราช 
อ.พิเศษ 9 9 9 

2 นางเปาซีเยาะ  เกียรติอนุรักษ ์ - ค.บ.(ภาษาไทย) - วิทยาลัยครูยะลา อ.พิเศษ 9 9 9 
3 นางอจัฉรา  พัฒนพิโดร - กษ.บ.(ภาษาไทย) - มหาวิทยาลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ 
อ.พิเศษ 9 9 9 

4 นางสรรยา   เกสโร - ค.บ.(ภาษาไทย) - วิทยาลัยครูยะลา อ.พิเศษ 9 9 9 
5 นายอรุณ  สารบญั - ศศ.ม. (การวิเคราะห์  

  นโยบายและการ  
  วางแผนทางสังคม) 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

- สถาบันบันฑิตพัฒน 
  บริหารศาสตร ์
 
- มหาวิทยาลัย 
  รามค าแหง 

อ.พิเศษ 9 9 9 

6 นายอดินันท์   หนูเตะ - ศศ.ม(ศึกษาศาสตร์)เพื่อ
พัฒนาชุมชน 
- กศ.บ.(ประถมศึกษา) 

- มหาวิทยาลัยธรรม 
  ศาสตร ์
- มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อ.พิเศษ 9 9 9 

7 นายรุสดี  บินหะยสีะมะแอ - กษ.บ.(บริหารธุรกิจเกษตร) - มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ อ.พิเศษ 9 9 9 
8 นางรวีวรรณ  กาปา - ศศ.บ.(สังคมศึกษา) - มหาวิทยาลัยศลิปากร อ.พิเศษ 9 9 9 
9 นางวิณา   สามัญ - กศ.ม.(การบริหาร 

- ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
- มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อ.พิเศษ 9 9 9 

10 นายมูฮ ามัด  ภูยุทธธานนท ์ - ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
 

- สถาบันบันทิตพัฒน 
  บริหารศาสตร ์

อ.พิเศษ 9 9 9 
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระการสอน  
ชม./สัปดาห ์

2561 2562 2563 
- คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) - วิทยาลัยครูยะลา 

11 นายแสงทอง  ปรีชาวุฒิเดช - สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ใน
กระบวน 
การยุติธรรม) 
- ร.ป.บ.(ความสมัพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ) 

- มหาวิทยาลัยธรรม 
  ศาสตร ์
 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
  ธรรมาธิราช 

อ.พิเศษ 9 9 9 

12 นายอุสมาน   สะมะอากา - ศศ.ม. (การพัฒนา   
  ทรัพยากรมนุษย์) 
- ศศ.บ.เทคโนโลย ี
  ทางการศึกษา 

- มหาวิทยาลัย  
  รามค าแหง 
- สถาบันราชภัฏยะลา 

อ.พิเศษ 9 9 9 

13 นายบลยา  ไหรเจริญ - ศษ.ม.(การบริหาร 
 
- คบ.(เทคโนโลย ี
  ทางการศึกษา) 

- มหาวิทยาลัยสงขลา 
  นครินทร์ 
- วิทยาลัยครสูงขลา 

อ.พิเศษ 9 9 9 

14 นายกรพัฒน์  วรรณสกล - สส.ม.(ทาง 
  การแพทย์) 
- วท.บ.(สุขศึกษา) 

- มหาวิทยาลัย 
  ธรรมศาสตร ์
- วิทยาลัยครูยะลา 

อ.พิเศษ 9 9 9 

15 นายรุสดี   ดารสีอ - ศศ.ม. (ศึกษาศาตร์  
  เพื่อพัฒนาชุมชน) 
- คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

- มหาวิทยาลัยสงขลา 
  นครินทร์ 
- สถาบันราชภัฏสงขลา 

อ.พิเศษ 9 9 9 

16 นายอัศวมันต์  บินยูโซะ - สส.ม.(สังคมเคราะห์   
  ในกระบวนการ 
  ยุติธรรม) 
- ศศ.บ(การจัดการ 
  ทั่วไป) 

- มหาวิทยาลัย 
  ธรรมศาสตร ์
 
- สถาบันราชภัฏยะลา 

อ.พิเศษ 9 9 9 

 
หมวดที่ 4 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 1. ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและยกตัวอย่างประกอบการสอน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
2. การบูรณาการกิจกรรมเข้ากับรายวิชา หรือสอดแทรกกิจกรรม 
   ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
3. การสร้างแรงจูงใจนักศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆ 
4. พุดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือสร้าง 
   ความตระหนักรู้ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
5. มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

2. ด้านจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง 
   และชุมชน 

1. ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและยกตัวอย่างประกอบการสอน 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างเครือข่าย 
   และกิจกรรมกลุ่ม 
3. จัดท ากรณีศึกษา ฝึกอบรม/สัมมนา โครงการหรือแสดงบทบาท 
   สมมต ิ 
4. พุดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือสร้าง  
   ความตระหนักรู้ด้านจิตส านึกการพัฒนาตนเองและชุมชน 
5. ให้นักศึกษาลงพื้นทีศ่ึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ถึง 
    สภาพปัญหาจากพ้ืนทีจ่ริงและผ่านประสบการณ์ของคนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรมนักพัฒนาชุมชน 
  (2) มีวินัย ตรงเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 
  (3) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
  (4) มีจิตสาธารณะ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
  กลยุทธ์การสอน 
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  (1) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยการบูรณาการในรายวิชา 
 (2) ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน 
 (3) จัดให้มีการเสริมแรงผู้ที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
    (1) ประเมินความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรม การเรียนรู้ และการส่งงาน 
    (2) ประเมินการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และการมีจิตสาธารณะ 
    (3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  
 2.2. ด้านความรู้ 
     ผลการเรียนรู้ 
     (1) มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในงานการพัฒนาชุมชน 
     (2) มีความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
     (3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และนวัตกรรมในการงานพัฒนาชุมชน 
    กลยุทธ์การสอน 
     (1) การบรรยายและอภิปราย 
    (2) การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
    (3) การเรียนจากการปฏิบัติจริง 
   กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
    (1) การประเมินผลย่อยและประเมินผลรวม 
   (2) การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
   (3) การประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรม 
 2.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ 
   (1) สามารถสืบค้น ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 
   (2) สามารถคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง แนวคิด ทฤษฎี เข้ากับวิถีชีวิตของตนเอง และชุมชน 
   (3) สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน ในรูปแบบของ
โครงการพัฒนา  
   กลยุทธ์การสอน 
   (1) การมอบหมายงานกลุ่มในการเรียนรู้และท างานร่วมกับชุมชน 
   (2) ฝึกคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการพัฒนาชุมชน 
   (3) เสนอแนวทางการใช้เครื่องมือและนวัตกรรม เพ่ือการแก้ปัญหา และการพัฒนาชุมชน 
    
    กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
    (1) ประเมินความสามารถในการใช้เครื่องมือและนวัตกรรม 
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    (2) ประเมินผลงานกลุ่มที่มอบหมาย 
    (3) ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
  2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้ 
   (1) มีมนุษยสัมพันธ์ และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้  
   (2) มีภาวะผู้น า และผู้ตาม 
   (3) มีความรับผิดชอบต่องานและผลที่เกิดข้ึน   
    กลยุทธ์การสอน 
    (1) การท างานเป็นกลุ่ม  
    (2) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน อาจารย์ และชุมชน 
    (3)  การบันทึกผลการสะท้อนผลการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือการปรับปรุง 
    กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
    (1) ประเมินผลงานกลุ่ม 
    (2) การประเมินการมีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และภาวะผู้น า โดยเพื่อนหรือชุมชน 
    (3) ประเมินผลการปรับปรุงและการพัฒนาตนเอง 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผลการเรียนรู้ 
    (1) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นคว้าข้อมูล และน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    (2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสาร และน าเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (3) สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ ประมวล การแปลความหมาย 
และสื่อความหมายข้อมูล ได้ถูกต้อง 
  กลยุทธ์การสอน 
    (1) การมอบหมายงาน 
    (2) การท าโครงงานกลุ่ม 
    (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (4) ฝึกทักษะการน าเสนอ และการพัฒนาปรับปรุง 
   กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
    (1) ประเมินผลงาน 
   (2) ประเมินผลโครงงาน 
   (3) ประเมินผลการฝึกทักษะ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเบื้องต้น                 
จิตวิทยาสังคม                 
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน                 
การพัฒนาที่ยั่งยืน                 
กระบวนการพัฒนาชุมชน                 
การสร้างสังคมพลเมือง                 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                 
การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ                 
เทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                 
ยุทธศาสตร์และการวางแผนชุมชน                 
การบริหารโครงการ                 
การวิจัยชุมชน                 
วิทยากรกระบวนการ                 
ผู้น ากับอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาชุมชน                 
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เศรษฐกิจชุมชน                 
สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน                 
ภาวะผู้น ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                 
ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

การจัดการปัญหาชุมชน                 
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ                 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน                 
ระบบสุขภาวะชุมชน                 
การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย                 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์                 
การจัดการทุนทางสังคม                 
การศึกษาชุมชน                 
การฝึกประสบการณ์                 
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๒๕ 

หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

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

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 มีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
 2.1.2 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเลือกเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน  

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

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

 2.1.4 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

 2.1.5 อาจารย์ผู้สอนน าเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ 
รายงานการด าเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)  

 2.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและภาพรวม  

 2.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าการประมวลผลข้อมูล และจัดท ารายงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร 

 2.1.8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนในรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ

ประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังนี้  
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 2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณ์ได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 

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

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

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

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

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ ของการจัดการศึกษา  

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

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   
กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  

 2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  
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2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้เกิด
การถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2.2 ศึกษาดูงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร  
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  
  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดที่  7   

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผน ก ากับ และติดตาม การด าเนินงานต่างๆ 
ของหลักสูตร  
  1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็นส าคัญ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ  
  1.3 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร โดยด าเนินการจัดท าแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและการประเมินผล  
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อย 30 วัน ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา  
  1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีส่วนร่วม อย่างน้อยร้อยละ 80  
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  1.3.3 จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  
  1.3.4 จัดทารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 1.6 มีการก ากับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และน าเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 
2.  บัณฑิต 

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

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้  

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

Learning)  
5. จัดกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณ์และ

วิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย  
6. จดักิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา

ปฐมวัยให้กับชุมชน  
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทางานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน การเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 
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3.  นักศึกษา 
อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
4.  อาจารย์ 

อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์  
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
5.  หลักสูตร 

อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบหลักสูตร 
ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การ
ประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อธิบายระบบการด าเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทาง
กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี่ที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี่ที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x   

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา / สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

x x x   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x   

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x   

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

x x x   

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

x x x   

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

- x x   

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศ หรือ ค าแนะน าดา้น
การจัดการเรยีนการสอน 

x x x   

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / 
หรือ วชิาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x   

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บณัฑติใหม่ ท่ีมีตอ่
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มตี่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 11 1 1 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 12 12 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 1 1 

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

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

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

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

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมของ

วิทยาลัยชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมาให้ความเห็นเชิงการ

พัฒนาคุณภาพหรือส่งรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร หรือรายงานผลการประกันคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 2 (การ
จัดการเรียนการสอน) เพ่ือการรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานหมวดที่ 7 ข้อ 7  
     

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

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

(2) จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
(3) น าเสนอสภาวิชาการและสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือกลั่นกรองและขอความเห็นชอบ 


