หนา 1
เอกสารหมายเลข มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
การปกครองทองถิ่น
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย อนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ภาษาอังกฤษ Associate of Arts Program in Local Government
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) อนุปริญญาศิลปศาสตร (การปกครองทองถิ่น)
ชื่อยอ (ไทย)
อ.ศศ. (การปกครองทองถิ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Associate of Arts (Local Government)
ชื่อยอ (อังกฤษ) A.A. (Local Government)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
-ไมม-ี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 91 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย และเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตรเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขานักศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี
และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสําหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
-ไมมี5.5 การใหอนุปริญญา
ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หนา 2
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
พ.ศ. 2549
 สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
 สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ง ที่ 4/2556 วันที่ 23 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา ศิลปศาสตร
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน นักการเมือง เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

3560500395144 *นายเจษฎา วีระ
3580400002256 นางจินตนา
เรียงไรสวัสดิ์
3580100115268 นายทรงศักดิ์ ปญญา

ตําแหนง คุณวุฒิ
ทางวิชาการ สูงสุด
ขาราชการ
บํานาญ
ครู คศ.1
ครู คศ.1

น.บ.
รปศ.ม.
ศศ.บ
รอ.ม.

สาขาวิชา

นิติศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร
การจัดการภาครัฐและ
เอกชน
ศศ.บ. รัฐศาสตร
ศศ.ม. ประวัติศาสตร

สําเร็จการศึกษา
จาก
ป
ม.รามคําแหง
2527
สถาบันนิดา
2537
ม.เชียงใหม
2534
สถาบันนิดา
2542
ม.รามคําแหง
ม.เชียงใหม

2547
2550

หมายเหตุ : * เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีสัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชน
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนทุกหนวยจัดการศึกษาอําเภอ
11. สถานการภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจะสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ที่กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกกอใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจทั้ง ในระดับ
ทวิภาคีและระดับพหุภาคี รวมทั้งความรวมมือในประชาคมอาเซียน
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ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การองค ค วามรู อย า งเป น ระบบทั้ ง ภาพกว า ง และลึ ก เป น สิ่ ง จํ า เป น ของ
นักปกครองทองถิ่น ตองเขาใจและมีความรู ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น และสามารถปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งเปาหมายยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปาหมายยุทธศาสตรของการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน มุงเนนผลิตนักศึกษาให
มีลักษณะที่พึงประสงค เปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สามารถเปนผูนําของสังคม การมีพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นที่ตองการนักปกครองทองถิ่นที่มีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษา
จึงตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม ในการวางแผนของ
หลักสูต รอนุป ริญญาสาขาวิชาการปกครองท องถิ่น ของวิ ทยาลั ยชุมชน คํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
ซึ่งปจจุบันพบวาสังคมยังมีปญหา การขาดคุณธรรม จริยธรรม และการจัดการศึกษาที่ยังไมไดคุณภาพ ซึ่งสงผลกระทบ
ต อ ชุ ม ชน และท อ งถิ่ น ค อ นข า งสู ง
ดั ง นั้ น นั ก ปกครองท อ งถิ่ น ต อ งมี ค วามรู ค วามเข า ใจและมี ค วามเป น ผู นํ า
การเปลี่ยนแปลงหรือการมีทักษะในการบริ หารจัด การทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนีย ม
วัฒนธรรมในทองถิ่น
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาการ
ปกครองทองถิ่น จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงตองพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ในทองถิ่นไดอยางมี
คุณภาพ มีความรูความเขาใจและมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรมที่มีต อพันธกิจของวิทยาลัย ที่
มุงเนนจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยเนนการมีสวน
รวมในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยการสรางกระบวนการเรียนรู และปลูกฝงความเปนอัตลักษณของ
ชุมชน โดยอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมกลไกเชิงสถาบันในชุมชนทองถิ่นใหมีสวนรวมสรางความ
เขาใจในพหุวัฒนธรรม สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความมัน่ คงทางวัฒนธรรมและดํารงไวซึ่งอัตลักษณของชุมชน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต อ งประสานงานกั บ อาจารย ผู แ ทนจากสาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

หนา 4
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงสรางปญญา พัฒนาทองถิ่น ใกลชิดประชาชน
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อสรางผูเรียนใหเปนนักพัฒนาทองถิ่น ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ที่สําคัญของสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น.
(2) สามารถใชความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในทองถิ่น
(3) มีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีมนุษยสัมพันธและมีความรับผิดชอบตองาน ตนเอง และสังคม
(5) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งนําขอมูล สถิติ ตัวเลข มาใชในการ
ปฏิบัติงานในทองถิ่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรปกครอง - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
ทองถิ่นใหมีมาตรฐานไมต่ํ า ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผูประกอบการดานการปกครอง
กวาเกณฑที่ สกอ.กําหนด
ทองถิ่น
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
-ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ ความต อ งการของผู ที่ มี ส ว น
ข อ ง ผู เ รี ย น แ ล ะ ชุ ม ช น เกี่ ย วข อง เช น ชุ มชน ท องถิ่ น
และสถานประกอบการ
ทองถิ่น

หลักฐานตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานการประชุมที่เกีย่ วของ
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานความพึงพอใจของผูเ รีย นต อ
ความรูและความทันสมัยของหลักสูตร
- รายงานการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
สาขาการปกครองทองถิ่น
- รายงานความพึ ง พอใจของนายจ า ง
และหนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษา
เขาทํางาน

หนา 5
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา (เรียนวันเสาร – อาทิตย)
ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา และภาคฤดู
รอน หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การคิดหนวยกิต
- รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
- รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช เ วลาฝ ก หรื อ ทดลอง ไม น อ ยกว า 30 ชั่ ว โมงต อ ภาคการศึ ก ษาปกติ ให มี ค า
เทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
- การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
- การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรม
นั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาเทียบเคียงกับภาคปกติ
1.4 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี 2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม
ภาคฤดูรอน เดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม
ตลอดปการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา
2.2 การลงทะเบียน
2.1.1 จํานวนหนวยกิตการลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22
หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2.2 สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต หากมีเหตุผลมีความ
จําเปนมีความจําเปนพิเศษการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําไดแตทั้งนี้ตอง
ไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
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2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขาของนักศึกษา
นักศึกษาบางสวนที่เขามาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน มีพื้นฐานความรูและทักษะดานภาษา คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมพอตอการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.5.1 สอบวัดความรูพื้นฐานในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสอบใช
ทักษะการใชคอมพิวเตอร
2.5.2 สอนปรับความรูพื้นฐานในรายวิชาที่สอบไมผาน
2.6 แผนการรับนักศึกษาละผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2557
180
180
360
-

2556
180
180
-

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายจาย( หนวย: บาท )
รายละเอียดรายจาย
1/2556

คาตอบแทนครูผูสอน
คาวัสดุ อุปกรณ
การศึกษา
คาบํารุงสถานที่
(สาธารณูปโภคและ
คาอินเตอรเน็ต)
รวมทั้งสิ้น

2/2556

ภาคการศึกษา

ภาคฤดู
รอน

1/2557

3,000

3,000

2/2557

2558
180
180
180
540
180

ภาคฤดู
รอน

1/2558

3,000

3,000

รวม

60,750 68,850 44,550 76,950 76,950 48,600 60,750 437,400
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 52,500
3,000

3,000

3,000

21,000

71,250 79,350 55,050 87,450 87,450 59,100 71,250 510,900

2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนระบบทวิภาค
2.9 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามวิทยาลัย
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการโอนผลการเทียบยกเวนรายวิชาตามหลักสูตรวิทยาลัย
ระดับอนุปริญญา พ.ศ.2545
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 91 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 91
หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิ ชา
และแตละกลุมวิชาดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
58 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
18 หนวยกิต
2.2 วิชาบังคับ
30 หนวยกิต
2.3 วิชาเลือก
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2.4 วิชาการฝกงาน
4 หนวยกิต
ค. หมวดเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
กลุม วิชาภาษา
12 หนวยกิต
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
3(2-2-5)
English for Communication 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
3(2-2-5)
English for Communication 2
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Speaking and Writing Skills
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3(2-2-5)
Languages of Neighboring Countries
กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
General Education for Human Development
ศท 0202 มนุษยกับวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Human and Culture
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
3(2-2-5)
Province Studies
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
3(2-2-5)
Thai Social and Development
ศท 0303 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
ศท 0404 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life
โดยมีการจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้
(1) รายวิชาที่บังคับเรียน จํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต
(1.1) กลุมวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
(1.2) กลุม วิชามนุษยศาสตร
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
(1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
(1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

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

จํานวน 9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
จํานวน 3 หนวยกิต
3(2-2-5)
จํานวน 6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
จํานวน 3 หนวยกิต
3(2-2-5)

ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสามารถเสนอการจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะการบูรณาการได
โดยจัดใหสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน วัตถุประสงค ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของหลักสูตร และ
ใหนําเสนอ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
(2) รายวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร และ
สังคมศาสตร รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา
ศศ 0201
ศศ 0202
ศศ 0203
ศศ 0204
ศศ 0205
ศศ 0206

ไมนอยกวา 58 หนวยกิต
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ชื่อวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
Introduction to Political Science
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
การปกครองทองถิ่นไทย
Thai Local Governing
เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics
องคการและการจัดการ
Organization and Management

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

กลุมวิชาบังคับ
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศศ 0207
ภูมิปญญาในหลวง
3(2-2-5)
The King Wisdom
ศศ 0208
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Social Science Research
ศศ 0209
การบริหารโครงการและงบประมาณ
3(2-2-5)
Project and Budget Management
ศศ 0210
การบริหารงานคลังทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Financial Management
ศศ 0211
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Administrative Development
ศศ 0212
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(2-2-5)
Public Policy and Planning
ศศ 0213
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น
3(2-2-5)
Society and Culture of Local Community
ศศ 0214
ภาวะผูนํา
3(2-2-5)
Leaderships
ศศ 0215
จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
Social Psychology
ศศ 0216
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
3(2-2-5)
Seminar on Local Government

หนา 10
กลุมวิชาเลือก
ไมนอยกวา
6
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
การจัดซื้อและจัดจาง
Procurement
ศศ 0221
การจัดสวัสดิการสังคม
Social Welfare Management
ศศ 0222
สุขภาวะชุมชน
Community Health
ศศ 0223
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
Community Tourism Management
ศศ 0224
การจัดผังเมืองและการโยธา
Public Works and Town & Country Planning
ศศ 0225
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Communication for Local Development
ศศ 0226
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management
ศศ 0227
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitution and Political Institutions
วิชาการฝกงาน
ศศ 0228
3.1.3.3 หมวดเลือกเสรี

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

จํานวน 4 หนวยกิต
การฝกประสบการณการปกครองทองถิ่น
Field Experience in Local Governing

4(240)
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

สามารถเลื อกเรียนรายวิชาตางๆจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรื อหมวดวิช าเฉพาะใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาได หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ
โดยไมซ้ําซอนกั บวิชาที่เรียนมาแลว และตองเปนรายวิชาที่อยูในระดับเดี ย วกันที่กําลังศึกษาอยู รายวิชาที่
หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได
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หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชตัวอักษร 2 ตัวและตัวเลข 4 หลัก นําหนาชื่อวิชาทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้
ศท
หมายถึง
รหัสรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
01
หมายถึง
รหัสรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา
02
หมายถึง
รหัสรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
03
หมายถึง
รหัสรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
04
หมายถึง
รหัสรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
XX
หมายถึง
ลําดับที่ของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ ใชตัวอักษร 2 ตัวและตัวเลข 4 หลัก นําหนาชื่อวิชาทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้
ศศ
หมายถึง
รหัสหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร
02
หมายถึง
รหัสสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
XX
หมายถึง
ลําดับที่ของรายวิชา
3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
จํานวนหนวยกิต
หมวดวิชา
ปที่ 1
ปที่ 2
ภาค
ภาค
การศึกษา 1 การศึกษา 2

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 58 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน 18 หนวยกิต
2.2 วิชาบังคับ 30 หนวยกิต
2.3 วิชาเลือก 6 หนวยกิต
2.4 วิชาฝกงาน 4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต

รวม (91 หนวยกิต)

12

6

12

9
15

ภาคฤดู
รอน

3
6
9

ภาค
ภาค
การศึกษา 1 การศึกษา 2

3

3

3
6
3
15

12
15

ปที่ 3

ภาคฤดู
รอน

ภาค
การศึกษา 1

6
9

6
3
4
3
16

3

-

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา
ศท 0101
ศท 0201
ศท 0401
ศท 0403

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
12

หนา 12

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ

รหัสวิชา
ศท 0102
ศท 0303
ศศ 0201
ศศ 0202
ศศ 0205

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
อาเซียนศึกษา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
เศรษฐศาสตรทั่วไป
รวม

หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
3( 3-0-6 )
15

รหัสวิชา
ศท 0104
ศศ 0203
ศศ 0206

ปที่ 1 ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา
ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
การเมืองการปกครองของไทย
องคการและการจัดการ
รวม

หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
3( 2-2-5 )
9

รหัสวิชา
ศท 0105
ศศ 0204
ศศ 0207
ศศ 0209
ศศ xxxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
การปกครองทองถิ่นไทย
ภูมิปญญาในหลวง
การบริหารโครงการและงบประมาณ
วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต ( ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( x-x-x )
15

รหัสวิชา
ศท 0203
ศศ 0208
ศศ 0210
ศศ 0213
ศศ 0214

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
การบริหารงานคลังทองถิ่น
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น
ภาวะผูนํา
รวม

หนวยกิต ( ท-ป-ศ)
3( 3-0-6 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
15

รหัสวิชา
ศท 0301
ศศ 0211
ศศ 0212

ปที่ 2 ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา
จังหวัดศึกษา
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
รวม

หนวยกิต ( ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
9

หนา 13
หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
การฝกงาน

รหัสวิชา
ศศ 0215
ศศ 0216
ศศ xxxx
xx xxxx
ศศ 0228

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ก

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จิตวิทยาสังคม
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
การฝกประสบการณการปกครองทองถิ่น
รวม

หนวยกิต ( ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( x-x-x )
3( x-x-x )
4(240)
16

3.2 ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

3560500395144 *นายเจษฎา วีระ
3580400002256 นางจินตนา
เรียงไรสวัสดิ์
3580100115268 นายทรงศักดิ์ ปญญา

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ขาราชการ
บํานาญ
ครู คศ.1

คุณวุฒิ
สูงสุด

สาขาวิชา

น.บ.
รปศ.ม.
ศศ.บ
รอ.ม.

นิติศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร
การจัดการภาครัฐและ
เอกชน
รัฐศาสตร
ประวัติศาสตร

ศศ.บ.
ศศ.ม.
หมายเหตุ : * เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มสี ัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-สกุล

ครู คศ.1

สถาบันการ
ศึกษา
นายโยธิน บุญเฉลย
ร.บ.รัฐศาสตร
มสธ.
สศ.ม.วิจยั ประชากร ม.มหิดล
และสังคม
นางจินตนา เรียงไรสวัสดิ์ ศศ.บ.นิเทศศาสตร ม.เชียงใหม
รอ.ม.การจัดการ
สถาบันนิดา
ภาครัฐและเอกชน
นายทรงศักดิ์ ปญญา
ศศ.บ.รัฐศาสตร
ม.รามคําแหง
ศศ.ม.ประวัติศาสตร ม.เชียงใหม
บธ.บ.เศรษฐศาสตร
นายนพรัตน
มรภ.เชียงใหม
ธุรกิจ
สิทธิโชคธนารักษ
ศษ.ม.เศรษฐศาสตร ม.เชียงใหม
น.ส.นารีรัตน นวรศศิ
ร.บ.รัฐศาสตร
ม.นเรศวร
รป.ม.นโยบาย
ม.นเรศวร
สาธารณะ
นายกฤชทร จงกล

คุณวุฒิ

ร.บ.รัฐศาสตร
บธ.ม.บริหารรัฐกิจ

มสธ.
ม.บูรพา

สําเร็จการศึกษา
จาก
ป

ม.รามคําแหง
สถาบันนิดา
ม.เชียงใหม
สถาบันนิดา

2527
2537
2534
2542

ม.รามคําแหง
ม.เชียงใหม

2547
2550

ปที่จบ

ภาระงานสอนชม/ปการศึกษา
2556 2557
2558
2559
2536 8 ชม./ 8 ชม./ 8 ชม./ 8 ชม./
2530 สัปดาห สัปดาห สัปดาห สัปดาห
2534 8 ชม./ 8 ชม./
2542 สัปดาห สัปดาห

8 ชม./

8 ชม./

2547
2550
2546

8 ชม./ 8 ชม./

8 ชม./

8 ชม./

4 ชม./ 4 ชม./

4 ชม./

4 ชม./

4 ชม./ 4 ชม./

4 ชม./

4 ชม./

2549
2552
2554
2552
2555

สัปดาห สัปดาห
8 ชม./ 8 ชม./
สัปดาห สัปดาห
สัปดาห สัปดาห

สัปดาห สัปดาห

สัปดาห
สัปดาห
8 ชม./
สัปดาห
สัปดาห

สัปดาห

สัปดาห
สัปดาห
8 ชม./
สัปดาห
สัปดาห

สัปดาห

หนา 14
3.2.3 อาจารยพิเศษ

ลําดับที่
ชื่อ –สกุล
1.
นายเอกสิทธิ์ สมนวล
2.

นายพิเชฐ จันทรเจนจบ

3.

นายวีรชัย สุดใจ

4.

นายสถิตย สองแสงจันทร

5.
6.

นายไททรรศน ธรรมเนียมตน
นางประภากร ศรีทัน

7.
8.

นายชัยพันธ ภักดิ์ปาน
วาที่ พ.ต.วรวิทย พันธุรัตน

9.
10.
11.
12.

วาที่ พ.ต.ยุทธนา เจาดูรี
นางสาวอรุณศรี คงคาใส
นายสกล ธิทะ
นางอําภา จําลองศักดิ์

13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวอรทัย กาวิ
ร.ต.ท.ประกาย บุญเทียม
นายสุรเชษฐ เปาวัลย
นายวรปรัญช ครองคัมภีร
นางสาวศศิภัทร วรจรรยานุกุล
นายธนวรรธน ใจจา

19.

วาที่ ร.ต.ชญานี แนนอุดร

20.

นางนเรตร สายปญญา

21.

นางแสงดาว วนาสวรรค

22.

พ.ต.ท.อุทัย อาจหาญ

คุณวุฒิ
วท.บ.ภูมิศาสตร
ร.ม.การเมืองการปกครอง
สส.บ.สังคมสงเคราะห
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ร.บ.ทฤษฎีและเทคนิคทางการ
ปกครอง
บธ.ม.การจัดการสาธารณะ
ศศ.บ.รัฐศาสตร
รป.ม.รัฐศาสตร
รป.ม.รัฐศาสตร
บธ.บ.การเงินการธนาคาร
รป.ม.การปกครองทองถิ่น
น.บ.นิติศาสตร
ศศ.บ.รัฐศาสตร/น.บ.นิติศาสตร
ร.ม.การปกครอง
รป.ม.รัฐศาสตร
ศศ.ม.เศรษฐศาสตร
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
ศศ.บ.การจัดการชุมชน
รป.ม.การจัดการภาครัฐและเอกชน
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
น.บ.นิติศาสตร
ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
บ.ธ.บ.บริหารธุรกิจ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
บธ.บ.การตลาด
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
วท.บ.วิทยาศาสตร
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
น.บ.นิติศาสตร

23.

นายจิรพงศ เวฬุสาโรจน

ร.บ.รัฐศาสตร

สถานที่ทํางาน
องคการบริหารสวนตําบลผาบอง

องคการบริหารสวนตําบลเมืองปอน

ศูนยบําบัดยาเสพติดแมฮองสอน
เรือนจําจังหวัดแมฮองสอน
เทศบาลเมืองยวมใต
เทศบาลตําบลแมยวม
สํานักงานเทศบาลตําบลแมสะเรียง
เทศบาลตําบลแมสะเรียง
ที่วาการอําเภอแมลานอย
ที่วาการอําเภอสบเมย
ธ.กรุงไทย แมสะเรียง
องคการบริหารสวนตําบลแมโถ
เทศบาลตําบลขุนยวม
เทศบาลตําบลแมลานอย
สถานีตํารวจอําเภอแมลานอย
องคการบริหารสวนตําบลสันติครี ี
โรงเรียนแมสะเรียงบริพัตรศึกษา
เจาของกิจการ
องคการบริหารสวนตําบลแมกิ๊
องคการบริหารสวนตําบลแมอูคอ
องคการบริหารสวนตําบลขุนยวม
เทศบาลตําบลขุนยวม
ขาราชการตํารวจบํานาญ

หนา 15
ลําดับที่

ชื่อ –สกุล

คุณวุฒิ

24.

นายรณฤทธิ์ ศรีพันธุ

25.

นายอารีย เจตนดาํ รงเลิศ

26.

นายจตุพล ยะจอม

27.

นายเสรี แพรทอง

28.
29.
30.

นางชญาภา ตาแกว
นายอรรถสิทธ แสงจันทร
นายผดุง สายยนต

น.บ.กฎหมาย/ร.บ.รัฐศาสตร
น.ม.กฎหมาย
ร.บ.รัฐศาสตร
ร.ม.รัฐศาสตร
ร.บ.รัฐศาสตร
ร.ม.รัฐศาสตร
วท.บ.เทคโนโลยีกอสราง
ร.ป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
ศ.บ.เศรษฐศาสตร
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
ศศ.บ.รัฐศาสตร

31.

นางปนัดดา สายยนต

ศศ.บ.รัฐศาสตร

32.
33.

นายธํารงค ชวยยก
นายรชฏ วรพลกวีวัฒน

ศศ.บ.รัฐศาสตร
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

สถานที่ทํางาน
เทศบาลตําบลปาย
โรงพยาบาลปาย
เทศบาลตําบลปาย
องคการบริหารสวนตําบลแมนาเติง
โรงพยาบาลปาย
สาธารณสุขอําเภอปางมะผา
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
/จังเกิลเกสทเฮาส
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
/จังเกิลเกสทเฮาส
ที่วาการอําเภอปางมะผา
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาอําเภอปาย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ฝกประสบการณวิชาชีพ)
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากสถานประกอบการที่ มี ต อนั ก ศึ กษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพเปนภาคบังคับ
4.1. ผลการเรียนรูของประสบการณการฝกงาน
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณการฝกงานของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน/องคกร/สถานประกอบการที่เกี่ยวของ
กับการปกครองทองถิ่น ตลอดจนมีความสามารถในการทํา Project based ในทองถิ่น
2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปพัฒนางานไดอยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับหนวยงาน/องคกร/สถานประกอบการ ที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น
5) มีความกลาการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
จํานวน 240 ชั่วโมง ระหวางชั้นปที่ 2-3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
.... ไมมีการทําโครงงาน....
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีตอจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ
มีจิตสาธารณะ
มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม
มีวินัย และความรับผิดชอบ
มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การสอดแทรกในวิชาเรียน เชน การประกันคุณภาพ
และการฝกงาน เปนตน
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน
- การทํางานเปนทีมในชั้นเรียน
- การทํารายงานกลุม
- การสอดแทรกในวิชาเรียน
- การมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบใน
กิจกรรมตางๆ
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง เชน
การคนควาขอมูลสารสนเทศและติดตามขอมูล ขาวสาร
รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูเสมอ เปนตน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความรับผิดชอบ และมุงมั่นในการพัฒนาตน
(2) มีจิตสํานึกตอสังคม
(3) มีความตองการที่เปนกุศล และมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลสังคม
2.1.1.2 กลยุทธการสอน
(1) การสรางแรงจูงใจ การชักจูง โนมนาวใหเห็นคุณคา และความจําเปนในการพัฒนาตน
(2) กรณีศึกษาตัวอยางของบุคคลที่ไมประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จในการพัฒนาตน
(3) การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาจิตสํานึกตอสังคม
2.1.1.3 การประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาตน
(2) ตรวจผลการเรียนรูจากกรณีศึกษา
(3) ตรวจผลการจัดทําโครงการ
2.1.2 ดานความรู
2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความเขาใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปญญา
(2) มีความเขาใจ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
2.1.2.2 กลยุทธการสอน
(1) การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของ
• กระบวนการพัฒนามนุษย
• ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
• กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปญญา
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(2) การมอบหมายงานใหอาน ทําความเขาใจ เกี่ยวกับจุดมุงหมายของวิชาการศึกษาทั่วไป
(3) บรรยายเกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน
(4) ใชกระบวนการจิตปญญา
2.1.2.3 การประเมินผล
(1) การทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน
(2) การตรวจผลงานจาการศึกษาคนควา
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะ สังเคราะห เชื่อมโยงเหตุปจจัยและแนวปฏิบัติอยางเปน
องครวม
(2) สามารถพัฒนาสติใหเกิดการตื่นรูอยูตลอดเวลา
2.1.3.2 กลยุทธการสอน
(1) บรรยายสรางความคิดรวบยอดในการคิด
(2) กรณีศึกษา
(3) การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
2.1.3.3 การประเมินผล
(1) ประเมินการนําเสนอผลงานของกรณีศึกษาและการจัดทําโครงงาน
(2) ตรวจสอบการประเมินตนเองของนักศึกษาในดานการพัฒนาจิต
(3) สังเกตพฤติกรรมการควบคุมและกํากับตนเองของนักศึกษา
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความรัก ปรารถนาดี เอื้ออาทร และชวยเหลือเกื้อกูลกับผูอื่น
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและวางแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2.1.4.2 กลยุทธการสอน
มอบหมายงานเปนกลุม และมอบใหแตละมีสวนรวมในการทํางานกลุม
2.1.4.3 การประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางานกลุม
(2) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ไดรับมอบหมาย
2.1.5 ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความเขาใจเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐานในการศึกษาคนควา และเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขปญหา
(2) สามารถเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร และนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางานได
2.1.5.2 กลยุทธการสอน
(1) ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิติ
(2) ฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางาน
(3) ฝกการนําเสนอผลงานรายบุคคล/รายกลุม
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2.1.5.3 การประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางาน
(2) ประเมินความสามารถในการแกปญหา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่ น และเปน
ประโยชน ต อส ว นรวม และประสบความสําเร็ จในการประกอบอาชี พ อาจารย ที่สอนในแต ล ะวิ ช าตองพยายาม
สอดแทรกเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง ต อ ไปนี้ ทั้ ง 5 ข อ เพื่ อ ให นั กศึ กษาสามารถพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมไปพร อมกั บ
วิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา
(1) มีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(3) เคารพระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม
(4) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(5) มีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.1.2 กลยุทธการสอน
(1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
(2) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม
(3) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ
กรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
(5) มีสื่อการเรียนการสอนที่เนนคุณธรรม จริยธรรม
(6) เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(7) จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือประโยชนสาธารณะมากกวาสวนตัว
(8) จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนตอสังคม
2.1.1.3 การประเมินผล
(1) การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
(2) การมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ความรับผิดชอบ ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินการละเมิดขอตกลงรวมกัน เชน การทุจริตการสอบ การผิดนัดสงงาน การเขารวม
กิจกรรม
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชานั้น
เปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิง่ ตอไปนี้
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(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ที่สําคัญของสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
(2) มีความเขาใจปญหา วิธีคิด และวิธีแกปญหาที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น
(3) แสวงหาความรูและติดตามความกาวหนาทางวิชาการปกครองทองถิ่น อยางตอเนื่อง
2.2.2.2 กลยุทธการสอน
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ เนนการเรียนการสอนที่เปน Active learning โดยเนน
หลักการ และประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ให
เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.2.3 การประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) บททดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาการฝกงานและศึกษาดูงาน
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว
ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา
ดังนี้
(1) สามารถวิเคราะหแปลความหมายขอมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น ขอมูลการวิจัยและสามารถนํามาใชในการปฏิบัติได
(2) สามารถใชความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของในการวิเคราะหปญหา ประเมิน
ทางเลือก และ เสนอแนะวิธีแกปญหา รวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบของการตัดสินใจ
(3) สามารถประยุกตใชความรูในการพัฒนางานหรือการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม
2.2.3.2 กลยุทธการสอน
(1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุม เชน สะทอน
คิด อภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา การโตวาที การจัดทําโครงการ ฯลฯ
(2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
2.2.3.3 การประเมินผล
(1) การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่ใหนักศึกษาคิดแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา
และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียว
จากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
(2) การเขียนรายงานของนักศึกษา
(3) การนําเสนอผลงาน
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มา
จากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให
เขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ
ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ตาง ๆ ดังนี้
(1) สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี สรางสรรค ในประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับทองถิ่น
(2) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
(3) คนหาขอบกพรองในความรูและทักษะของตนเอง พรอมทั้งสามารถวางแผนในการ
พัฒนาตนเอง
(4) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
(5) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ
ชุมชน/สังคม
2.2.4.2 กลยุทธการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฎิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
(2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติ
(3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ฯลฯ
ในรายวิชาตางๆ
2.2.4.3 การประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม
(2) การนําเสนอผลงานเปนกลุม
(3) ประเมินความสม่ําเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม
(4) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(5) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ําดังนี้
(1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานในการศึกษาคนควา
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหปญหา สรุปประเด็นและนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) มีความสามารถและมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม
(4) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพื่อนําเสนอ
ผลการวิเคราะหและสรุปผลอยางกระชับในรูปแบบที่ถูกตอง
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2.2.5.2 กลยุทธการสอน
(1) จัด การเรีย นการสอนที่ เ น น การฝ กทั กษะการสื่ อสารทั้ งการพู ด การฟ ง การเขี ย น ใน
ระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
(2) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสมในรายวิชาตาง ๆ
(3) มีการนําตัวเลขทางสถิติมาใชในการจัดการเรียนการสอน
2.2.5.3 การประเมินผล
(1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ทักษะการเขียนรายงานเชิงการวิเคราะหตัวเลข
(3) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได
อยางเหมาะสม

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
ศท 0202 มนุษยกับวัฒนธรรม
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
ศท 0303 อาเซียนศึกษา

 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1

2

3

1

2

1

2

o
o
o

o


o
o
o
o

o
o
o
o



o




o

o
o
o








o
o

o

o


o
o


o
o

o



o

o


o


o
o
o

o
o


o



ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2


o
o
o
o

o


o
o

o

o


o



o
o

o

o

ทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3


o
o

o

o
o
o
o
o







o

o
o
o

o

o

o
o



o
o

o
o


o

o

o

o


o
o

o
o
o

o
o



o
o
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รายวิชา

กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ศท 0404 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1

2

3

1

2


o
o


o
o

o

o

o
o



o
o

o
o



ความสัมพันธ ทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2
1
2
3



o

o
o
o


o
o

o


o
o


o

o
o


o
o
o


o
o
o
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

ศศ 0201

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร

1






























ศศ 0202

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย





























ศศ 0203

การเมืองการปกครองของไทย



























ศศ 0204

การปกครองทองถิ่นไทย

























ศศ 0205

เศรษฐศาสตรทั่วไป























ศศ 0206

องคการและการจัดการ





  











5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4



























































































วิชาบังคับ
ศศ 0207

ภูมิปญญาในหลวง









































ศศ 0208

การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน









































ศศ 0209

การบริหารโครงการและงบประมาณ  
การบริหารงานคลังทองถิ่น
 



























 

































 







ศศ 0210
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4

5

2

3

1



1








4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1



2


3

4

5



2










5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศศ 0211

การบริหารการพัฒนาทองถิ่น





3


1

3

4



2






ศศ 0212

นโยบายสาธารณะและการวางแผน









































ศศ 0213

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น









































ศศ 0214

ภาวะผูนํา









































ศศ 0215

จิตวิทยาสังคม









































ศศ 0216

สัมมนาการปกครองทองถิ่น









































วิชาเลือก
ศศ 0217

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป









































ศศ 0218

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด









































ศศ 0219

กฎหมายปกครอง









































ศศ 0220

การจัดซื้อและจัดจาง









































ศศ 0221

การจัดสวัสดิการสังคม









































ศศ 0222

สุขภาวะชุมชน









































ศศ 0223

การจัดการทองเที่ยวชุมชน
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5

2

3

1



1






4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1



2


3

4

5



2










5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศศ 0224

การจัดผังเมืองและการโยธา







4


1



2 3
 

4



ศศ 0225

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น









































ศศ 0226

การจัดการวิสาหกิจชุมชน









































ศศ 0227

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

















































































วิชาการฝกงาน
ศศ 0228

การฝกประสบการณการปกครอง
ทองถิ่น
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบีย บของวิทยาลัยชุมชนวาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาพ.ศ. 2545
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
(1) อาจารย ผูรับผิดชอบรายวิ ชาประเมินความสอดคล องของข อสอบ ถึ งผลการเรียนรูต ามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร
(2) มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
(3) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
(4) คณะกรรมการสภาวิชาการรับรองผลการประเมินของรายวิชา
(5) ประเมินผลการฝกงาน/การปฏิบัติงานในองคกรภาคีเครือขาย จากอาจารย ผูสอน ผูเกี่ยวของใน
องคกร ผลงานของนักศึกษา
(6) การทวนสอบในระดั บหลักสูตรสามารถทํ าได โดยมี ระบบประกันคุ ณภาพภายในของวิทยาลั ย
ชุมชนดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
(7) ให กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรูของนั กศึ กษาเปน ส วนหนึ่ งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของนักศึกษา ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) ภาวการณ ได งานทํ าของนั กศึ กษา ประเมิ น จากนั กศึ กษาแต ล ะรุ น ที่ จ บการศึ กษา ในด านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็ นตอความรูความสามารถความมั่นใจของนักศึกษาในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากองค ก รภาคี เ ครื อ ข า ยโดยการขอเข า สั มภาษณ หรื อ การส งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในองคกรภาคีเครือขายนั้น ๆ
(3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของผูสําเร็จการศึกษา
(4) การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในดานความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียนใน
หลักสูตร
(5) การรั บ ความเห็ น จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ที่ ม าประเมิ น หลั ก สู ต ร หรื อ เป น อาจารย พิ เ ศษ
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู
และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา

หนา 28
3. เกณฑการสําเร็จตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
(1) เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่วิทยาลัยชุมชนกําหนดไวในหลักสูตร
(2) มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
(3) ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับวิทยาลัยชุมชน
(5) มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
(6) เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 60 ของกิจกรรมในแตละภาคการศึกษาตามประกาศของ
วิทยาลัย
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
(1) เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
(2) ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
(3) ผานการฝกปฏิบัติงานในองคกรภาคีเครือขาย
(4) ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ (1) (2) และ (3) ยื่นคํารองแสดงความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยชุมชน กําหนด
มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหอนุปริญญา
บัตร ในภาคการศึกษานั้น
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารยผูสอนกอนเปดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน เพื่อใหอาจารย
ผูสอนมีความรูและเขาใจนโยบายของวิทยาลัยชุมชน และแนวปฏิบัติของอาจารยผูสอนในวิทยาลัยชุมชน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยาง ตอเนื่องโดยสนับสนุนดานงบประมาณ การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม

(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของวิทยาลัย

หนา 29
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
(1) มีคณะกรรมการวิชาการ เปนผูกํากับดูแล คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
(2) มีอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
และระเบียบ/ขอบังคับของวิทยาลัยชุมชนวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา เปนผูวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
(3) หัวหนาสาขาวิชาเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดแนวปฏิบัติใหแกอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยชุมชนมีการจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อ
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น และสร างสภาพแวดล อมให เ หมาะสมกั บการเรี ย นรู ด ว ยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ปจจุบันวิทยาลัยชุมชน มีวัสดุ อุปกรณ สื่อการศึกษาที่สัมพันธกับสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ที่ใช
สนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาในแตละหนวยจัดการศึกษาอําเภอ ดังนี้
(1) เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง
(2) เครื่องฉาย Projector จํานวน 2-6 เครื่อง
(3) Visualizer จํานวน 1 เครื่อง
(4) มีเอกสารสิ่งพิมพ และหนังสือในหองสมุด ที่สัมพันธกับสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
จัดตั้งงบประมาณ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาได
คนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมี
สวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือดวย
ในสวนของสาขาวิชาจะมีจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เปนตนนอกจากนี้ยังสงเสริมใหอาจารยจัดทําสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิก ส
อีกดวย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพีย งพอของทรั พยากร โดยการสํ ารวจจากอาจารยผู ส อนและความต องการของ
นักศึกษา ซึ่งผลสรุปที่ไดจะนําเสนอผูบริหารระดับสูงเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ / จัดหาใหมีความพอเพียง นอกจากนี้มี
ฝายจัดตั้งและบริการเครือขาย ทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารย และมีการประเมินความ
พอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย

หนา 30
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มี การคั ด เลื อ กอาจารย ใ หม ต ามระเบี ย บและหลั กเกณฑ ของวิ ทยาลั ย โดยอาจารย ใหม จ ะต องมี วุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการปกครองทองถิ่นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดผูสําเร็จการศึกษาเปนไป
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนมีนโยบายใหแตละรายวิชาเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรที่มีประสบการณตรงและหรือมี
ความเชี่ยวชาญ มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมง สําหรับอาจารยพิเศษ ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมง จะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท และ/หรือประสบการณตรง มีความรูความสามารถใน
รายวิชาที่สอน ทั้งนี้ตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และไดรั บความเห็นชอบจาก
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทุกภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรูดานการ
ปกครองทองถิ่นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถ
ใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง
5. การสนับสนุนและการใหคําปรึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึ กษากั บ อาจารย ที่ป รึ กษาทางวิ ช าการได โดยอาจารย ของวิ ทยาลัย ชุ มชนทุกคนจะต องทํ าหน าที่
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hour) เพื่อให
นักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก
นักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคํ า ตอบในการสอบ ตลอดจนดู ค ะแนนและวิ ธี ก ารประเมิ น ของอาจารย ใ นแต ล ะรายวิ ช าได
ตามหลักเกณฑหรือระเบียบที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาการปกครองทองถิ่นนั้นจะดําเนินการสํารวจความตองการแรงงาน
และความพึ งพอใจของผู ใช ผู สํ าเร็ จ การศึ กษาจากวิ ทยาลั ย ชุ มชน เพื่ อนํ า ข อมู ล มาใช ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลงานที่เกี่ยวของกับการประมาณความตองการตลาดแรงงานเพื่อใชวางแผนการ
รับนักศึกษา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1– 5 และอยางนอยรอย
ละ 80ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

(1) อาจารย ประจําหลักสู ตรอยางนอยรอยละ 80 มี ส วนร วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ .2 ที่ ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีร ายละเอี ยดของรายวิช า และประสบการณ ภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํ ารายงานผลการดําเนินการของรายวิ ชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ .5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัด ทํารายงานผลการดํ าเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ 7.
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดในมคอ 3.และ 4 ถามี (อยางนอยรอยละ 25ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา)
(7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ 7. ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษาใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษาใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) แตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที)่
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) (80%)
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หมวดที่ 8 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
(2) ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา
(3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
(4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
(2) นิเทศการสอน โดย แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชา ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/ทีมผูสอน
(3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใชใน
การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
(4) รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กล
ยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
(1) นักศึกษาปสุดทาย /ผูสําเร็จการศึกษาใหม
(2) ผูวาจาง
(3) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(4) สํารวจสัมฤทธิผลของผูสําเร็จการศึกษา
(5) ผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และตัวบงชี้เพิ่มเติมในหมวดที่ 7 ขอ 7 รวมทั้งการผานการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูใชผูสําเร็จการศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยมีการ
ปรับปรุงเปนบางรายวิชา หรือรายหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมภาษา
ศท 0101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟงจับใจความสําคัญ การฟง
เชิงลึก การอาน ทักษะการอานเร็ว การอานจับใจความ การอานตีความ การอานเพื่อหาขอมูลจําเพาะ ทักษะ
การสงสาร การพูด การพูดตอสาธารณะ การนําเสนอความคิดและผลงาน การเขียน การเขียนบันทึก การยอ
ความ การเขียนรายงาน การเขียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ศท 0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้ นฐาน สําหรับการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ศท 0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับกลางสําหรับการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

ศท 0104

ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
English Speaking and Writing Skills

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆโดยใชคําศัพทและโครงสรางระดับสูง
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ศท 0105

ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
เลือกศึกษาภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน เชน ภาษาเขมร
(Kmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) และภาษา
พมา (Burmese) เปนตน
ไวยากรณขั้นพื้นฐาน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและบทความสั้นๆ คําศัพทที่ใช
สื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทายและกลาวลา แนะนําตนเองและผูอื่น การแลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัว
การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ การบอกความจําเปนฉุกเฉิน ฟง และใหขอมูลขาวสารและคําแนะนํา แสดง
ความรูสึก และแสดงความคิดเห็น ความเขาใจในวัฒนธรรมตางชาติ ซึ่งสอดแทรกอยูในภาษา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป : กลุมมนุษยศาสตร
ศท 0201

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนามนุษยใหเปนมนุ ษยที่สมบู รณ การเสริมสรางความสัมพันธ ระหวางมนุษยกับ สิ่งที่มนุษย
เกี่ยวของ การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาวปญญา
การพัฒนาปญญาใหเปนแกนกลางของการพัฒนามนุษย
ศท 0202

มนุษยกับวัฒนธรรม
Human and Culture

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความคิดและความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมหรือการหลอหลอมทางวัฒนธรรม
(Socialization) ความขัดแยงทางวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การแสวงหาคุณคาและ
ความหมายของมนุษยในมิติทางวิทยาศาสตร สังคมและศาสนา

หนา 36
ศท 0203

สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของสุนทรียศาสตรและสุนทรียภาพ ความสําคัญและคุณคาความงามตอชีวิต ประสบการณ
ทางความงามจากการเคลื่อนไหวรางกาย ความงามจากการมองเห็น ความงามจากการไดยิน การตัดสินคุณคาทาง
สุนทรียศาสตร รั บรู ความงามและชื่นชมผลงานด านทัศนศิลป ดนตรีแ ละศิลปะการแสดง ความสัมพั นธ ของ
ศิลปกรรมทองถิ่นกับศิลปกรรมไทยตางภาค การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมสังคมศาสตร
ศท 0301

จังหวัดศึกษา
Province Studies

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การเรี ย นรู เ รื่ อ งของจั ง หวั ด อั น เป น ที่ ตั้ ง ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ในด า นประวั ติ ศ าสตร ภู มิ ศ าสตร
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินคา พืชพรรณ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสําคัญ ภูมิปญญาทองถิ่น ปญหาและแนวทางการพัฒนา
จังหวัด การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบ การสังเคราะหแนวทางแกไขปญหาและปองกัน และแนวทางการ
พัฒนา
ศท 0302

สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
สภาพปจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหเหตุ
ป จ จั ย และผลกระทบ การสั ง เคราะห แนวทางแก ไ ขป ญ หาและป องกั น และแนวทางการพั ฒ นา ลั กษณะ
โครงสรางทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม (Post Modern)
ศท 0303

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ประวั ติความเป น มา พั ฒ นาการประชาคมอาเซี ย น กลไกอาเซี ย น กฎบั ต รอาเซีย น สภาพสั งคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกลุมประชาคมอาเซียน การวิเคราะหเหตุปจจัย ผลประโยชนและผลกระทบ
การสังเคราะหแนวทางแกไขปญหาและปองกัน และแนวทางการพัฒนา

หนา 37
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใชงานขอมูล การใชโปรแกรมระบบ
และโปรแกรมประยุกต ฝกการสืบคน การสื่อความหมายและการนําเสนอ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
จากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศท 0402

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญของการคิด กลไกทางสมอง การพัฒนาการคิดของมนุษย การคิดรูปแบบ
ตาง ๆ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย กระบวนการคิด วิเคราะห
และสังเคราะห การตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผล ขอมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ การฝกทักษะการคิด
ศท 0403

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของสภาวะแวดลอม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยและ
สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดลอม ภาวะมลพิษและการแกปญหา
เกี่ ย วกั บ มลพิ ษ การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อมของโลก การอนุ รั กษ พลั งงาน การอนุ รั กษ และการพั ฒ นา
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศท 0404

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
กระบวนการวิทยาศาสตร ความรูและเจตคติวิทยาศาสตร วิธีการวิทยาศาสตร การใชหลักวิทยาศาสตร
ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร

หนา 38
หมวดวิชาเฉพาะ
ศศ 0201

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
(Introduction to Political Science)

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบขาย และเนื้อหาทางรัฐศาสตร สถาบันทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง อุดมการณทาง
การเมือง การสังเกตการณ กระบวนการทางการเมืองในพื้นที่
ศศ 0202

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
(Introduction to Law)

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย อันไดแก ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ที่มาของ
กฎหมาย การจัด ทําและเสนอรางกฎหมาย การตี ความ การบังคับ ใชกฎหมาย ระบบตุลาการ กระบวนการ
ยุติธรรมทางเพง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ศศ 0203

การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและการปกครองของไทย การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย สิทธิ
เสรีภาพ ระบบธรรมาภิบาล การเมืองภาคพลเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การมีสวนรวมทางการเมือง
ปญหาและอุป สรรคของการปกครองในระบบประชาธิปไตย ความสัมพันธร ะหวางรัฐกับ สังคม บทบาททาง
การเมืองของกลุมตาง ๆ เชนระบบราชการ กองทัพ กลุมผลประโยชน องคกรเอกชน และองคกรภาคประชาชน
ศศ 0204

การปกครองทองถิ่นไทย
Thai Local Government

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การปกครองท อ งถิ่ น การปกครองท อ งถิ่ น ไทย และแนวโน ม การปกครอง
ท องถิ่ น ไทย การมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนในการปกครองท องถิ่ น กั บ การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยของไทย
ในปจจุบัน การสังเกตการณ และเขารวมกระบวนการ การปกครองทองถิ่นในพื้นที่

หนา 39
ศศ 0205

เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาควาดวยมูลคาราคา และการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ของผูบริโภค ปจจัยที่กําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา และปจจัยการผลิตในตลาด การกําหนดรายได
ประชาชาติ การออม การลงทุน อุปสงคและอุปทานของเงิน สภาพและปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
แนวทางแกไขของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการคาระหวางประเทศ
ศศ 0206

องคการและการจัดการ
Organization and Management

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย รูปแบบ ความคิดและทฤษฏีตางๆเกี่ยวกับองคการ หลักและวิธีการจัดองคการ การกําหนด
อํานาจหนาที่ในองคการ หลักการ และหนาที่ของการจัดการ การวางแผน การจัดองคการภาวะผูนําและการจูง
ใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองคการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง องคการแหงอนาคตและการ
จัดการสมัยใหม
ศศ 0207

ภูมิปญญาในหลวง
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 พ นธ ใ นด า นต า ง ๆ เช น โครงการตามพระราชดํ า ริ และโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการดิน น้ํา
และปา ทฤษฏีใหม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยศึกษาและพัฒนาการศึกษา กรณีตัวอยางการนําภูมิ
ปญญาในหลวงไปปฏิบัติ
ศศ 0208

การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
Introduction to Social Science Research

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ขั้นตอน ในการทําการวิจัยเบื้องตน วิเคราะหสภาพปญหาดานตาง ๆ ในชุมชน กําหนด
หัวขอการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูล การวิเคราะห การแปลผลขอมูล
การเขียนรายงานวิจัย

หนา 40
ศศ 0209

การบริหารโครงการและงบประมาณ
Project and Budget Management

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา หลั กการบริห ารโครงการ การจั ดทํ างบประมาณโดยเน นผลลั พธ แนวคิ ด การบริห ารจัด การ
โครงการ เทคนิ คการบริ หารและการควบคุมโครงการ การกํ ากั บติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ ฝ กเขีย น
โครงการและ บริหารโครงการ สูการปฏิบัติโดยเนนผลลัพธ
ศศ 0210

การบริหารงานคลังทองถิ่น
Local Financial Management

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบงานคลังของหนวยงานของรัฐและทองถิ่น การจัดการการคลังสวนทองถิ่นในมิติของรายได
รายจาย และเงินอุดหนุน การพึ่งตนเองทางการคลัง ความสัมพันธระหวางการคลังและเศรษฐกิจทองถิ่น หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังและงบประมาณทองถิ่น การวิเคราะหแผนและโครงการเพื่อการจั ดสรร
งบประมาณ การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะหงบดุลคลังทองถิ่นขอจํากัดและแนวทางการ
พัฒนาระบบการคลังทองถิ่น
ศศ 0211

การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
Local Administrative Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดการบริหารพัฒนาทองถิ่น ระบบความสัมพันธของการบริหารราชการแผนดิน การจัด
องคกรเพื่อการบริหารการพัฒนา ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหาร การพัฒนาที่เนนผลสัมฤทธิ์และการให
ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล ปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการบริหารการพัฒนาทองถิ่น การมีสวนรวมของ
ประชาชนและองคกรเอกชน บทบาทขององคกรปกครองทองถิ่นในการพัฒนา นโยบายการเงินและนโยบายการ
คลัง ฝกวิเคราะหโครงการพัฒนาของทองถิ่น
ศศ 0212

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด และวิธีการในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการบริการสาธารณะ ปจจั ย
ที่เกี่ยวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน
การนําแผนไปปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน การศึกษาดังกลาวจะเนนถึง
นโยบายและแผนงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติในการจัดทําแผนในระดับทองถิ่น

หนา 41
ศศ 0213

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น
Society and Culture of Local Community

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบเขต ความหมาย ความสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันทาง
ศาสนา ครัว เรื อน สรางสั งคมท องถิ่น วั ฒนธรรมทองถิ่น การเปลี่ย นแปลงทางสังคมและวั ฒนธรรมทองถิ่ น
วิถีการศึกษาชุมชน นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
ศศ 0214

ภาวะผูนํา
Leaderships

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับภาวะผูนํา คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทของผูนํา ทักษะการ
แกไขปญหาความขัดแยง การสรางทีมงาน ศึกษากรณี ตัวอยางและฝกทักษะเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเปนผูนํา
ชุมชน
ศศ 0215

จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมสภาวะทางจิตของมนุษย การรับรูทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลตอสังคม
การชวยเหลือกันทางสังคม การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล การเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมที่ถูกตอง การ
เสริมสรางครอบครัว ชุมชน สังคม ที่ประเมินคุณคาดวยความดีและประโยชนสุขของผูอื่น ฝกทําโครงการโดยนํา
แนวคิดเรื่องจิตวิทยาสังคม มาประยุกตใช ในชุมชน
ศศ 0216

สัมมนาการปกครองทองถิ่น
Seminar on Local Government

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการสั มมนา แบงกลุมศึกษาปญหาการเมืองการปกครองท องถิ่น จั ดการทองถิ่ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น กรณีตัวอยางของการเมืองการปกครองทองถิ่นและนําเสนอใน
รูปแบบการสัมมนาการประเมินผลการสัมมนา
ศศ 0217

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
Criminal Laws : General Principles

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค1 ตั้งแตมาตรา 1-106 และภาค3
ลหุโทษ มาตรา 367-398

หนา 42
ศศ 0218

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
Criminal Laws : Offense

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแตมาตรา 107-366

ศศ 0219

กฎหมายปกครอง
Administrative Laws

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติ แนวความคิดและทฤษฎีทางการปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง ระบบกฎหมาย
ปกครองไทย ความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน การวิเคราะหปญหาทางการปกครอง คําสั่งทางปกครอง คดี
ปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และพระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง
ศศ 0220

การจัดซื้อและจัดจาง
Procurement

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบเขตกระบวนการจัดหาพัสดุ การดําเนินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ตั้งแต การจัดทําเอง การจัดซื้อจัดจาง การควบคุม การตรวจสอบ การจําหนาย โดยเนนกรณีศึกษาการจัดซื้อ
จัดจางในหนวยงานของรัฐ
ศศ 0221

การจัดสวัสดิการสังคม
Social Welfare Management

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการทางสังคม รัฐกับการบริการสังคม นโยบายดานการบริการทาง
สังคมของรัฐ รูปแบบสวัสดิการสังคม บทบาทของรั ฐ ทองถิ่นและประชาชนในการจัดสวัสดิการทางสังคม
เทคนิคการใหบริการสวัสดิการทางสังคม กรณีศึกษาการบริการสวัสดิการสังคมและชุมชน
ศศ 0222

สุขภาวะชุมชน
Community Health

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย แนวคิดเรื่องสุขภาวะ นโยบายสุขภาพแหงชาติ ระบบสุขภาวะชุมชน หลักประกัน
สุขภาพ การสาธารณะสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพ การประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นและการแพทยทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน

หนา 43
ศศ 0223

การจัดการทองเที่ยวชุมชน
Community Tourism Management

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน นโยบายรั ฐ เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย ว
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข องกั บ การท องเที่ ย ว รู ป แบบการจั ด การท องเที่ ย ว บทบาทของท อ งถิ่ น และชุ มชนต อการ
ทองเที่ ย ว ศึ กษาวิ เคราะห ศักยภาพด านการท องเที่ย วของท องถิ่ น การวางแผน การวางกลยุทธ การจัด การ
ทองเที่ยวของทองถิ่นอยางยั่งยืน
ศศ 0224

การจัดผังเมืองและการโยธา
Public Works and Town & Country Planning

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ กฎหมายที่เกี่ยวของในการวางผังเมือง การจัดการวางผังเมือง การออกแบบผังเมืองใน
ชุมชน กระบวนการวางผังเมือง มาตรการตาง ๆ ในการวางผังเมือง
ศศ 0225

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Communication for Local Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปญหาของการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาทองถิ่น การสื่อสารในหลายรูปแบบในชุม ชน การฝกปฏิบัติ
ด า นการสื่ อ สารในชุ ม ชนร ว มกั บ หน ว ยงานด านการเมื อ ง ด า นเศรษฐกิ จ ด า นสั ง คม ด านการเกษตร ด า น
สาธารณสุขและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ศศ 0226

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ของเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ครั ว เรื อ นในระบบเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนศึ ก ษา
ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การ
จัดการ การตลาด การจัดการการผลิต การสงเสริมการตลาด กลยุทธการพัฒนาความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน
ปญหาและขอเสนอแนะ การเขารวมในกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจในชุมชน

หนา 44
ศศ 0227

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitution and Political Institutions

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีทั่วไปของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ อํานาจรัฐ วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนู ญนิยม
รูปแบบของรัฐธรรมนูญ การแบงแยกอํานาจอธิปไตย ความสัมพันธระหวางอํานาจ สถาบันการเมืองของประเทศ
ที่ใชระบบการปกครองประชาธิปไตย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระบบการเมืองของประเทศและศึกษารัฐธรรมนูญไทย
ฉบับปจจุบัน
ศศ 0228

การฝกประสบการณการปกครองทองถิ่น
(Field Experience in Local Governing)

4(240 ชม.)

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติงานในองคการภาคีเครือขาย ที่มีความพรอม ขอบขายงานที่ฝก ได แก งานการไกลเกลี่ยลด
ขอพิพาท งานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งานใหบริการสาธารณะ งานประเมิน
งานสํ ารวจชุมชน การจัด เวที ประชาคม การประสานงานชุ มชน การบริห ารจัด การโครงการ การใหความรู
การจัดนิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนา 45

ภาคผนวก ข

ตารางเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หนา 46

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : อนุปริญญาศิลปศาสตร
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program
in Local Government
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศิลปศาสตร
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ชื่อยอ (ไทย) : อ.ศศ. (การปกครองทองถิ่น)
ปรัชญาหลักสูตร
ผูเปน นักบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูนําการ
พัฒนาทองถิ่น มีจิตสํานึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในหลักการดานการปกครองทองถิ่น
2. เพือ่ ใหมีทักษะในเชิงปฏิบัติการดานการปกครองทองถิ่น
3. เพื่อใหตระหนักในคุณคา มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีความ
รับผิดชอบตอกิจการทองถิ่นและเปนพลเมืองที่ดี
4. เพื่อสรางเจตคติที่ดีของผูเรียนที่มีตอการปกครองทองถิ่นไทย
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
5. เพื่อใหมีความสามารถในการคิดและการแกปญหาในการเรียนรู
การปฏิบัติงานและสรางสรรคสงิ่ ใหม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : อนุปริญญาศิลปศาสตร
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program
in Local Government
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศิลปศาสตร
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ชื่อยอ (ไทย) : อ.ศศ. (การปกครองทองถิ่น)
ปรัชญาหลักสูตร
มุงสรางปญญา พัฒนาทองถิ่น ใกลชิดประชาชน

เหตุผลในการแกไข
(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)

(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)

(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางสังคม
เศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 และแนวพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการ
เขาใจ เขาถึง และพัฒนา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางสังคม
เพื่อสรางผูเรียนใหเปนนักพัฒนาทองถิ่น ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
เศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. มี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด หลั ก การที่ สํ า คั ญ ของ แหงชาติ ฉบับที่ 11 นโยบาย สกอ. และ
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
2. สามารถใช ค วามรู ภ าคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งมา แหงชาติ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานในทองถิ่น
3. มีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม

4. มีมนุษยสัมพันธและมีความรับผิดชอบตองาน ตนเอง และสังคม
5. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งนํา
ขอมูล สถิติ ตัวเลข มาใชในการปฏิบัติงานในทองถิ่น

หนา 47
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 91 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 91 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 58 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
18 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
18 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 40 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาบังคับ
30 หนวยกิต
- วิชาบังคับ
21 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- วิชาเลือก
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.4 วิชาการฝกงาน
4 หนวยกิต
- วิชาการฝกงาน
4 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา
ศท0101
ศท0102
ศท0103
ศท0104
ศท0105

ชื่อวิชา
สมรรถภาพทางภาษาไทย
Thai Language Competency
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing Skills in English
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries

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

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ศท0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
ศท0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
ศท0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
English Speaking and Writing Skills
ศท0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries

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

เหตุผลในการแกไข
- เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนของ
วิ ท ย าลั ย ชุ ม ช น ร ว มทั้ ง ปรั ช ญา แ ล ะ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร ที่ เ น น การ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการ
เข า ใจ เข า ถึง และพั ฒ นา ซึ่ ง นัก ปกครอง
ทองถิ่น ตองใชทั้งศาสตรและศิลปะในการ
บริหารจัดการ
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของจังหวัดแมฮองสอน
- ปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของจังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบ
โอนหลั ก สู ต รเข า สู ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
ระดับสูงขึ้นได

หนา 48
หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ศท0201
ศท0202
ศท0203
ศท0204

ชื่อวิชา
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
การพัฒนาตน
Self Development
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
มนุษยและคุณคา
Human and Value

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ศท0301
ศท0302
ศท0303
ศท0304

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Dicision Making
การเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for
Leaning
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science and Life Development
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

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

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ศท0201
ศท0202
ศท0203

ชื่อวิชา
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human
Development
มนุษยกับวัฒนธรรม
Human and Culture
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ศท0401
ศท0402

3(3-0-6)

ศท0403

3(3-0-6)

ศท0404

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for
Learning
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

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

เหตุผลในการแกไข
- ปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของจังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบ
โอนหลักสูตรเขาสูสถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นได

- ปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของจังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบ
โอนหลักสูตรเขาสูสถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นได

หนา 49
หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549
กลุมวิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา
ศท0401
ศท0402
ศท0403
ศท0404

ชื่อวิชา
จังหวัดศึกษา
Province Studies
วิถีไทย
Thai Living
สังคมโลก
Global Society
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
Laws and Human Rights

หมวดวิชาเฉพาะ
1.วิชาแกน
รหัสวิชา
ศศ0201
ศศ0202
ศศ0203
ศศ0204
ศศ0205
ศศ0206

ชื่อรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
(Introduction to Political Science)
การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Government & Politics)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
(Introduction to Law)
หลักการประกอบธุรกิจ
(Fundamental of business)
เศรษฐศาสตรทั่วไป
(General Economics)
องคการและการจัดการ
(Organization and Management)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555
กลุมวิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา
ศท0301

3(3-0-6)

ศท0302

3(3-0-6)

ศท0303

3(3-0-6)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
จังหวัดศึกษา
Province Studies
สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

หมวดวิชาเฉพาะ
1.วิชาแกน
รหัสวิชา
ศศ0201

3(3-0-6)

ศศ0202

3(3-0-6)

ศศ0203

3(3-0-6)

ศศ0204

3(3-0-6)

ศศ0205

3(3-0-6)

ศศ0206

ชื่อรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
(Introduction to Political Science)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
(Introduction to Law)
การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
การปกครองทองถิ่นไทย
(Thai Local Governing)
เศรษฐศาสตรทั่วไป
(General Economics)
องคการและการจัดการ
(Organization and Management)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

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

เหตุผลในการแกไข
- ปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของจังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบ
โอนหลั ก สู ต รเข า สู ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
ระดับสูงขึ้นได
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลั ก สู ต รและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และผูสําเร็จการ
ส า ม า ร ถ เ ที ย บ โ อ น ห ลั ก สู ต ร เ ข า สู
สถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงขึ้นได
หมายเหตุ
- เพิ่ ม จํ า นวนชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ใ นบาง
รายวิชาเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสัดสวนที่
เท า กั น และช ว ยให มี ก ารจั ด การ
เรียนการสอนโดยมีการปฏิบัติจริง
ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะ มากขึ้น

หนา 50
2.วิชาบังคับ

หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549

2.วิชาบังคับ

รหัสวิชา
ศศ0207

ชื่อรายวิชา
การปกครองทองถิ่นไทย
(Thai Local Governing)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
ศศ0207

ศศ0208

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Law)
กฎหมายปกครอง
(Governance Law)
กลยุทธในการทํางานรวมกัน
(Strategies in team Working)
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
(Seminar in local Governing)
ภาวะผูนํา
(Leadership)
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
(Public Policy and Planning)

3(3-0-6)

ศศ0208

ศศ0209
ศศ0210
ศศ0211
ศศ0212
ศศ0213

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

ศศ0209
ศศ0210
ศศ0211

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศศ0212
ศศ0213
ศศ0214
ศศ0215
ศศ0216

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555
ชื่อรายวิชา
ภูมิปญญาในหลวง
(The King Wisdom)
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Social Science
Research)
การบริหารโครงการและงบประมาณ
(Project and Budget Management)
การบริหารงานคลังทองถิ่น
(Local Financial Management)
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
(Local Administrative
Development)
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
(Public Policy and Planning)
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น
(Society and Culture of Local
Community)
ภาวะผูนํา
(Leaderships)
จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
(Seminar on Local Government)

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)

เหตุผลในการแกไข
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลั ก สู ต รและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และผูสําเร็จการ
ส า ม า ร ถ เ ที ย บ โ อ น ห ลั ก สู ต ร เ ข า สู
สถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงขึ้นได
หมายเหตุ
- เพิ่ ม จํ า นวนชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ใ นบาง
รายวิชาเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสัดสวนที่
เท า กั น และช ว ยให มี ก ารจั ด การ
เรียนการสอนโดยมีการปฏิบัติจริง
ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะ มากขึ้น

หนา 51
3.วิชาเลือก
รหัสวิชา
ศศ0214

ศศ0215
ศศ0216
ศศ0217
ศศ0218
ศศ0219
ศศ0220
ศศ0221
ศศ0222
ศศ0223
ศศ0224
ศศ0225

หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549
ชื่อวิชา

การบริหารงานคลังทองถิน่
(Local Financial Administration)
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Culture)
การพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development)
การบริหารโครงการและงบประมาณ
(Project and Budget)
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
(Local Development Administration)
เศรษฐศาสตรการเกษตรเบื้องตน
(Agriculture Economics)
เกษตรกรรมทองถิ่นไทย
(Local Agriculture System)
อุตสาหกรรมทองถิ่นไทย
(Local Industry)
ระบบการศึกษาไทย
(Thai Educational System)
สุขอนามัยชุมชนทองถิ่น
(Health System)
ศาสนศึกษา
(Religion Studies)
การพัฒนาชุมชน
(Community Development)

3.วิชาเลือก
น(ท-ป-ศ) รหัสวิชา
3(3-0-6)

ศศ0217

3(3-0-6)

ศศ0218

2(2-0-4)

ศศ0219

3(3-0-6)

ศศ0220

3(3-0-6)

ศศ0221

3(3-0-6)

ศศ0222

3(3-0-6)

ศศ0223

2(2-0-4)

ศศ0224

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

ศศ0225

3(3-0-6)

ศศ0226

2(2-0-4)

ศศ0227

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555
ชื่อวิชา

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
(Criminal Laws : General Principles)
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
(Criminal Laws : Offense)
กฎหมายปกครอง
(Administrative Laws)
การจัดซื้อและจัดจาง
(Procurement)
การจัดสวัสดิการสังคม
(Social Welfare Management)
สุขภาวะชุมชน
(Community Health)
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
(Community Tourism Management)
การจัดผังเมืองและการโยธา
(Public Works and Town & Country
Planning)
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Communication for Local
Development)
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
(Community Enterprise Management)
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
(Constitution and Political
Institutions)

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

เหตุผลในการแกไข
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลั ก สู ต รและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และผูสําเร็จการ
ส า ม า ร ถ เ ที ย บ โ อ น ห ลั ก สู ต ร เ ข า สู
สถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงขึ้นได

หนา 52
3.วิชาเลือก (ตอ)
รหัสวิชา
ศศ0226
ศศ0227
ศศ0228

ศศ0229
ศศ0230

หลักสูตรเดิมพ.ศ.2549

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Communication in Rural
Development)
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
(Tourism Industry)
การอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มใน
ชุมชน
(Environment Conservation on
Community Development)
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
(Introduction of Social Research)
การจัดซื้อและจัดจาง
(Procurement)

4.วิชาการฝกงาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศศ0231

ชื่อวิชา

การฝกงาน
(On the job Training)

หมวดวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xx xxx วิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555

เหตุผลในการแกไข

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

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

น(ท-ป-ศ)
4(240
ชม.)

น(ท-ป-ศ)
3(x-x-x)

4.วิชาการฝกงาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศศ0228

น(ท-ป-ศ)

การฝกประสบการณการปกครองทองถิ่น 4(240 ชม.)
(Field Experience in Local governing)

หมวดวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xx xxx วิชาเลือกเสรี

น(ท-ป-ศ)
3(x-x-x)

เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ได อ ย า ง
ครบถวน และสอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงาน / สถานประกอบการ
(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)

หนา 53

ภาคผนวก ค

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

หนา 54

ภาคผนวก ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

