หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(Associate of Arts Program in Local Government)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
Associate of Arts Program in Local Government
อ.ศศ. (การปกครองท้องถิ่น)
A.A. (Local Government)

2. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งสร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ใกล้ชิดประชาชน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทีส่ ําคัญของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น.
2. สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น
3. มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
4. มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความรับผิดชอบต่องาน ตนเอง และสังคม
5. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งนําข้อมูล สถิติ ตัวเลข มาใช้ใน
การปฏิบัติงานในท้องถิ่น
4. โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 91
และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาบังคับ
2.3 วิชาเลือก
2.4 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

5. รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
5.1 หมวดวิชาเฉพาะ
5.1.1 วิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศศ 0201
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
(Introduction to Political Science)
ศศ 0202
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
(Introduction to Law)
ศศ 0203
การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)

30
58
18
30
6
4
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศศ 0204
ศศ 0205
ศศ 0206

การปกครองท้องถิ่นไทย
(Thai Local Governing)
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
(General Economics)
องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)

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

5.1.2 วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศศ 0207
ภูมิปัญญาในหลวง
(The King Wisdom)
การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
ศศ 0208
(Introduction to Social Science Research)
ศศ 0209
การบริหารโครงการและงบประมาณ
(Project and Budget Management)
ศศ 0210
การบริหารงานคลังท้องถิ่น
(Local Financial Management)
ศศ 0211
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
(Local Administrative Development)
ศศ 0212
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
(Public Policy and Planning)
ศศ 0213
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
(Society and Culture of Local Community)
ศศ 0214
ภาวะผู้นํา
(Leaderships)
ศศ 0215
จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
ศศ 0216
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
(Seminar on Local Government)
5.1.3 วิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศศ 0217
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
(Criminal Laws : General Principles)
ศศ 0218
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
(Criminal Laws : Offense)
ศศ 0219
กฎหมายปกครอง
(Administrative Laws)
ศศ 0220
การจัดซื้อและจัดจ้าง
(Procurement)

30 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ศศ 0221
ศศ 0222
ศศ 0223
ศศ 0224
ศศ 0225
ศศ 0226
ศศ 0227

การจัดสวัสดิการสังคม
(Social Welfare Management)
สุขภาวะชุมชน
(Community Health)
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
(Community Tourism Management)
การจัดผังเมืองและการโยธา
(Public Works and Town & Country Planning)
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(Communication for Local Development)
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
(Community Enterprise Management)
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
(Constitution and Political Institutions)

5.1.4 วิชาการฝึกงาน
ศศ 0228

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

การฝึกประสบการณ์การปกครองท้องถิ่น
(Field Experience in Local Governing)

5.2 หมวดวิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)

4(240 ชั่วโมง)
ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
และต้องไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
6. คําอธิบายรายวิชา
ศศ 0201

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
(Introduction to Political Science)

3 (2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบข่าย และเนื้อหาทางรัฐศาสตร์ สถาบันทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง อุดมการณ์ทาง
การเมือง การสังเกตการณ์ กระบวนการทางการเมืองในพื้นที่

ศศ 0202

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
(Introduction to Law)

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย อันได้แก่ ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ที่มาของ
กฎหมาย การจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย การตีความ การบังคับใช้กฎหมาย ระบบตุลาการ กระบวนการ
ยุติธรรมทางเพ่ง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ศศ 0203

การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและการปกครองของไทย การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย สิทธิ
เสรีภาพ ระบบธรรมาภิบาล การเมืองภาคพลเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ปัญหาและอุปสรรคของการปกครองในระบบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม บทบาททาง
การเมื อ งของกลุ่ ม ต่ า ง ๆ เช่ น ระบบราชการ กองทั พ กลุ่ ม ผลประโยชน์ องค์ ก รเอกชน และองค์ ก รภาค
ประชาชน
ศศ 0204

การปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Government

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิ ด และหลั ก การปกครองท้ องถิ่ น การปกครองท้ อ งถิ่ น ไทย และแนวโน้ ม การปกครอง
ท้องถิ่นไทย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปกครองท้องถิ่น กับการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย
ในปัจจุบัน การสังเกตการณ์ และเข้าร่วมกระบวนการ การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
ศศ 0205

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคว่าด้วยมูลค่าราคา
และการจัดสรรทรัพยากร
พฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า และปัจจัยการผลิตในตลาด การกําหนด
รายได้ประชาชาติ การออม การลงทุน อุปสงค์และอุปทานของเงิน สภาพและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ตลอดจนแนวทางแก้ไขของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ

ศศ 0206

องค์การและการจัดการ
Organization and Management

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย รูปแบบ ความคิดและทฤษฏีต่างๆเกี่ยวกับองค์การ หลักและวิธีการจัดองค์การ การ
กําหนดอํานาจหน้าที่ในองค์การ หลักการ และหน้าที่ของการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การภาวะผู้นํา
และการจูงใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งอนาคต
และการจัดการสมัยใหม่
ศศ 0207

ภูมิปัญญาในหลวง
The King Wisdom

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาพระราชประวั ติ พระราชจริ ย วั ต ร พระราชกรณี ย กิ จ พระราชดํ า รั ส พระบรมราโชวาท
พระราชดํ า ริ พระราชนิ พนธ์ ใ นด้า นต่าง ๆ เช่น โครงการตามพระราชดํ าริ และโครงการอั น เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการดิน น้ํา
และป่า ทฤษฏีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการศึกษา กรณีตัวอย่างการนําภูมิ
ปัญญาในหลวงไปปฏิบัติ
ศศ 0208

การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Social Science Research

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ขั้นตอน ในการทําการวิจัยเบื้องต้น วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ในชุมชน กําหนด
หัวข้อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล
การเขียนรายงานวิจัย
ศศ 0209

การบริหารโครงการและงบประมาณ
Project and Budget Management

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลักการบริหารโครงการ การจัดทํางบประมาณโดยเน้นผลลัพธ์ แนวคิดการบริหารจัดการ
โครงการ เทคนิคการบริหารและการควบคุมโครงการ การกํากับติดตามและประเมินผลโครงการ ฝึกเขียน
โครงการและ บริหารโครงการ สู่การปฏิบัติโดยเน้นผลลัพธ์

ศศ 0210

การบริหารงานคลังท้องถิน่
Local Financial Management

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบงานคลังของหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่น การจัดการการคลังส่วนท้องถิ่นในมิติของรายได้
รายจ่าย และเงินอุดหนุน การพึ่งตนเองทางการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังและเศรษฐกิจท้องถิ่น หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังและงบประมาณท้องถิ่น การวิเคราะห์แผนและโครงการเพื่อการจัดสรร
งบประมาณ การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะห์งบดุลคลังท้องถิ่นข้อจํากัดและแนว
ทางการพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่น
ศศ 0211

การบริหารการพัฒนาท้องถิน่
Local Administrative Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ระบบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการแผ่นดิน การ
จัดองค์กรเพื่อการบริหารการพัฒนา ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหาร การพัฒนาที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการ
ให้ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์ กรเอกชน บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนา นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง ฝึกวิเคราะห์โครงการพัฒนาของท้องถิ่น

ศศ 0212

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการบริการสาธารณะ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน
การนําแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน การศึกษาดังกล่าวจะเน้นถึง
นโยบายและแผนงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติในการจัดทําแผนในระดับท้องถิ่น
ศศ 0213

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
Society and Culture of Local Community

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบเขต ความหมาย ความสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบัน
ทางศาสนา ครัวเรือน สร้างสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
วิถีการศึกษาชุมชน นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ศศ 0214

ภาวะผูน้ ํา
Leaderships

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับภาวะผู้นํา คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทของผู้นํา ทักษะการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การสร้างทีมงาน ศึกษากรณีตัวอย่างและฝึกทักษะเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นํา
ชุมชน

ศศ 0215

จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมสภาวะทางจิตของมนุษย์ การรับรู้ทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลต่อสังคม
การช่วยเหลือกันทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล การเสริมสร้างจิตสํานึกทางสังคมที่ถูกต้อง การ
เสริมสร้างครอบครัว ชุมชน สังคม ที่ประเมินคุณค่าด้วยความดีและประโยชน์สุขของผู้อื่น ฝึกทําโครงการโดยนํา
แนวคิดเรื่องจิตวิทยาสังคม มาประยุกต์ใช้ ในชุมชน
ศศ 0216

สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
Seminar on Local Government

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการสัมมนา แบ่งกลุ่มศึกษาปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น จัดการท้องถิ่นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีตัวอย่างของการเมืองการปกครองท้องถิ่นและนําเสนอใน
รูปแบบการสัมมนาการประเมินผลการสัมมนา
ศศ 0217

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
Criminal Laws : General Principles

3(3-0-6)

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1-106 และ
ภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367-398
ศศ 0218

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
Criminal Laws : Offense

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366

ศศ 0219

กฎหมายปกครอง
Administrative Laws

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติ แนวความคิดและทฤษฎีทางการปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง ระบบกฎหมาย
ปกครองไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน การวิเคราะห์ปัญหาทางการปกครอง คําสั่งทางปกครอง คดี
ปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และพระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง
ศศ 0220

การจัดซื้อและจัดจ้าง
Procurement

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบเขตกระบวนการจัดหาพัสดุ การดําเนินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ตั้งแต่ การจัดทําเอง การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม การตรวจสอบ การจําหน่าย โดยเน้นกรณีศึกษาการจัดซื้อ
จัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ
ศศ 0221

การจัดสวัสดิการสังคม
Social Welfare Management

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการทางสังคม รัฐกับการบริการสังคม นโยบายด้านการบริการทาง
สังคมของรัฐ รูปแบบสวัสดิการสังคม บทบาทของรัฐ ท้องถิ่นและประชาชนในการจัดสวัสดิการทางสังคม
เทคนิคการให้บริการสวัสดิการทางสังคม กรณีศึกษาการบริการสวัสดิการสังคมและชุมชน
ศศ 0222

สุขภาวะชุมชน
Community Health

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย แนวคิดเรื่องสุขภาวะ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ ระบบสุขภาวะชุมชน หลักประกัน
สุขภาพ การสาธารณะสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพ การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์ทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน

ศศ 0223

การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
Community Tourism Management

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน นโยบายรัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว บทบาทของท้องถิ่นและชุมชนต่อการ
ท่องเที่ยว ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น การวางแผน การวางกลยุทธ์การจัดการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ศศ 0224

การจัดผังเมืองและการโยธา
Public Works and Town & Country Planning

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการวางผังเมือง การจัดการวางผังเมือง การออกแบบผังเมืองใน
ชุมชน กระบวนการวางผังเมือง มาตรการต่าง ๆ ในการวางผังเมือง
ศศ 0225

การสื่อสารเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
Communication for Local Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปัญหาของการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาท้องถิ่น การสื่อสารในหลายรูปแบบในชุมชน การฝึกปฏิบัติ
ด้านการสื่อสารในชุม ชนร่วมกั บหน่ วยงานด้ านการเมือง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ านสังคม ด้านการเกษตร ด้า น
สาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศศ 0226

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคั ญ ของเศรษฐกิจ ชุมชน ครั วเรือ นในระบบเศรษฐกิ จชุ มชนศึก ษา
ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การ
จัดการ การตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะ การเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจในชุมชน

ศศ 0227

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitution and Political Institutions

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีทั่วไปของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ อํานาจรัฐ วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม
รูปแบบของรัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอํานาจอธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจ สถาบันการเมืองของ
ประเทศที่ใช้ระบบการปกครองประชาธิปไตย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบการเมืองของประเทศและศึกษา
รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน
ศศ 0228

การฝึกประสบการณ์การปกครองท้องถิน่
(Field Experience in Local Governing)

4(240 ชม.)

คําอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานในองค์การภาคีเครือข่าย ที่มีความพร้อม ขอบข่ายงานที่ฝึก ได้แก่ งานการไกล่เกลี่ยลด
ข้อพิพาท งานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งานให้บริการสาธารณะ งานประเมิน
งานสํารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประสานงานชุมชน การบริหารจัดการโครงการ การให้ความรู้
การจัดนิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

