O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ : การดาเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมกันวางแผน ร่วมดาเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ร่วมติดตามประเมินผล
กิจกรรม : การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
1. พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พ.ศ.2558 ได้ ก าหนดให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ที่ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งและสานักงานสถาบันฯ มีภารกิจจัดการศึกษาและให้ความสาคัญและคานึงถึง
เรื่ องการสร้ างโอกาสและการเข้า ถึง การศึ ก ษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตของประชาชน ด้ว ยการสร้างความร่ ว มมื อ
กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สถานศึ ก ษา สถานประกอบการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น สถาบั น ศาสนา หน่ ว ยงานอื่น
ของภาครัฐและเอกชน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ จึงเป็นมาตรการในการวางระบบ
สาหรับการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. สถาบั น วิทยาลั ย ชุมชนได้ กาหนดมาตรการในการกากับ และส่ งเสริ ม การจัด การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
อนุปริญญาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา
(TQF) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
3. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนกาหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
1) นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้รับบริการ
2) อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
3) ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์/สาขาทีว่ ิทยาลัยชุมชนเปิดการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
หรือการประกอบอาชีพ
4) สถานประกอบการ
5) ปราชญ์จากชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตั้งแต่การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็นอาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากร
สาหรับการฝึกอบรม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นผู้นาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน
4. สถาบั น วิทยาลั ย ชุมชนได้ก าหนดปั จจัยสู่ ความส าเร็จตามวงจรคุ ณภาพ โดยผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหลักสู ตรอนุ ปริญญา ตั้งแต่การพัฒนาและการออกแบบหลั กสูตร การกาหนดรายวิช า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการรายงานผลการดาเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับสาหรับการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน
5. การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
การดาเนินงาน
1. วิทยาลั ยชุมชนเปิ ดสอนหลั กสู ตรอนุปริญญามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และปรับปรุงหลั กสู ตร
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับปรุงหลั กสู ตร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) ซึ่ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึ กษาต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพหลั กสู ตร
ทุกหลั กสู ตรอย่ างต่อเนื่ อง และในเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้ ทุกหลั กสู ตร

มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ
๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหลั กสู ตรที่ครบรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรอนุป ริญ ญา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จานวน ๘ สาขาวิชา ได้แก่
๑) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๒) สาขาวิชาบัญชี
๓) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๔) สาขาวิชาอิสลามศึกษา
๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
๖) สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
๗) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
๘) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๓. วิทยาลัยชุมชนที่เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบการปรับปรุงหลั กสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ต้องมีการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย
3.๑) ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนั้น ๆ แล้วอย่างน้อย ๓ รุ่น เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา
3.๒) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.๓) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช านั้ น ๆ ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลภายนอกร่ ว มให้
ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการวิพากษ์หลักสูตร
หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่ว มเป็นกรรมการด้วย เพื่อดาเนินการพั ฒ นา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้มอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนเป็นตัวแทนดาเนินการ ดังนี้
๑) สาขาวิชาการบัญชี : วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
๒) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๓) วิทยาลัยชุมชนยะลา ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
๔) วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
๕) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดาเนินการปรับปรุงหลั กสู ตรอนุปริญญา สาขาวิช าการจั ดการ
โลจิสติกส์และการค้าชายแดน
๖) วิทยาลัยชุมชนสตูล ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๗) วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๘) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
๔. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุ มครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
และ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง

พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชุมชนตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็ นชอบ
หลักสูตร ตามเอกสารรายละเอีย ดของหลั กสูตรและตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม และ
หลักสูตรปรับปรุง
5. สถาบั น วิทยาลั ย ชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และสาขาวิชาอิสลามศึกษา
หมายเหตุ : 2 สาขา คือสาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ จะเข้าที่
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ชื่อหลักสูตร
(เดิม)

ชื่อหลักสูตร
(ปรับปรุง)

วิทยาลัยชุมชนที่
รับผิดชอบ

ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุง
หลักสูตร

วัน เวลา
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
วิพากษ์
หลักสูตร
หลักสูตร
๒๒ ๑. ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล
เม.ย. ๒. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน
๖๒

1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ๑. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยชุมชนสตูล
๑. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
วันที่ ๒๙ - ๓๑ ม.ค. ๖๒ ๒. ผศ.กุลดลา เพียงเจริญ
๓. ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง
๔. นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์

2. สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป

๒. สาขาวิชาการจัดการ

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ๑. รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
วันที่ ๖ - ๘ ก.พ. ๖๒ ๒. ดร.หทัยกร พันธุ์งาม
๓. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

๑๘
เม.ย.
๖๒

๑. รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
๒. ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน

3. สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

๓. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยชุมชนน่าน
๑. รศ.ดร.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
วันที่ ๑๑ – ๑๓ ก.พ. ๖๒ ๒. ดร.สิมันตราพร สุรินทร์

๒๓
เม.ย.
๖๒

๑. ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ

4. สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน

๔. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ๑. นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์
วันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ ๒. ผศ.ดร.กลภา โภคสวัสดิ์
๓. นายเชิดศักดิ์ ยงกิจถาวร

๒๒
เม.ย.
๖๒

๑. ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
๒. รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช

๑๒
มี.ค.
๖๒

๑. ผศ.มะนะพียะ เมาตี
๒. ดร.มูหามัดสุใหมี เฮงยามา
๓. นายอิบรอเฮง ดอเล๊าะ

5. สาขาวิชาอิสลามศึกษา ๕. สาขาวิชาอิสลามศึกษา

วิทยาลัยชุมชปัตตานี ๑. ผศ.ดร.อับดุลฮาดี สะบูติง
วันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.พ. ๖๒ ๒. ผศ.ดร.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงษ์
๓. ผศ.ดร.อับดุลลาตีฟ การี

ชื่อหลักสูตร
(เดิม)

ชื่อหลักสูตร
(ปรับปรุง)

วิทยาลัยชุมชนที่
รับผิดชอบ

ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุง
หลักสูตร

วัน เวลา
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
วิพากษ์
หลักสูตร
หลักสูตร
๑๘ ๑. รศ.ดร.ผจงศักดิ์ หมวดสง
เม.ย. ๒. ผศ.ดร.ดลพร บุญพารอด
๖๒ ๓. ผศ.ลาใย มากเจริญ
๔. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ

6. สาขาวิชาบัญชี

๖. สาขาวิชาบัญชี

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ๑. ผศ.ดร.กุลวดี จิ่มอุสันโน
วันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.พ. ๖๒ ๒. ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์
๓. ผศ.สุพะยอม นาจันทร์

7. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

๗. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยชุมชนยะลา
๑. ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดารงรักษ์
วันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.พ. ๖๒ ๒. ผศ.ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม
๓. นายดารัส ชาตรีวงศ์

๑๙
เม.ย.
๖๒

๑. รศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
๒. ผศ.ดร.ลาแพน ขวัญพูล

8. สาขาวิชาเกษตร
อินทรีย์

๘. สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
วันที่ ๓ - ๕ มี.ค. ๖๒

๑๙
เม.ย.
๖๒

๑. รศ.ดร..ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
๒. ผศ.ดร.ลาแพน ขวัญพูล

1. ดร.จตุพร อนุชัย
2. ดร.ประทีป อูปแก้ว

