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5.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
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เมื่อวันที่ 21 / พฤศจิกายน / 2561
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./...............
เมื่อวันที่........../......../.........
6. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป พ.ศ.2563

7. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
7.1 เจาหนาที่และพนักงานของรัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และภาคเอกชน
7.2 ผูนําชุมชน ผูบ ริหารทองถิ่น
8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลํา
ชื่อ – สกุล
ดับ
1 นายอานุภาพ พลยะเรศ

เลขบัตรประจําตัว คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
3459900156XXX -ค.ม.
-บริหารการศึกษา

2538

-น.บ.

2540

-รป.ม.
2. นายธีระวัฒน สุวรรณพันธ 3490200095XXX -ค.บ.
-รป.ม.
3

นายวิรัตน พรหมดี

3499900649XXX -วท.บ.
-น.บ.
-พบ.ม.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม
-นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
-การปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
-ค.บ.สังคมศึกษา
สถาบันราชภัฎ
สกลนคร
-รป.ม.รัฐประศาสน มหาวิทยาลัยอีสาน
ศาสตร
-สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
-นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
-รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หนวยจัดการศึกษาอําเภอเมืองมุกดาหาร หนวยจัดการศึกษาอําเภอดงหลวง หนวยจัดการศึกษา
อําเภอคําชะอี หนวยจัดการศึกษาอําเภอดอนตาล หนวยจัดการศึกษาอําเภอหวานใหญ หนวยจัดการศึกษา

ป
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โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานสานแว-นาโคกกุง หนวยจัดการศึกษาอําเภอหนองสูง และหนวยจัดการศึกษา
นิคมคําสรอย
10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน สงผลใหสถานการณดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
มีความซับซอนมากยิ่งขึ้นประเทศตาง ๆ ในโลกตางแสวงหาพันธมิตรเพื่อความอยูรอดและแสวงหาทฤษฎีที่
เห็นวาเขากับบริบทของประเทศตนเองได เชนประเทศไทยไดยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
หลักในการพัฒนา โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจสวนดานสังคม ใชหลักการพัฒนาใหทุกคนมามีสวนรวมใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อลดความเหลือมล้ําสรางความเจริญทางเศรษฐกิจใหเขมแข็งและยั่งยืนตลอดจน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในสวนของจังหวัดมุกดาหารเอง มีจุดแข็งเกิดขึ้นมากมายตอความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจ อันจะสงผลดีตอสังคมในพื้นที่ และการเมืองในระดับทองถิ่น
นับตั้งแตป พ.ศ.2549 ที่ไดมีการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 ซึ่งเปนสะพานขาม
แม น้ํ าโขงเชื่ อมตอจังหวัด มุ กดาหารของประเทศไทยกับ แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ทํ าให มูล คาการค าชายแดนเพิ่มมากขึ้ น หลายเท าตัว ตอมารัฐบาลไดป ระกาศใหจังหวั ด
มุกดาหารเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อป พ.ศ. 2557 การพัฒนาเศรษฐกิจกาวกระโดดอยางตอเนื่อง
ทํ าให จั งหวั ด มุ ก ดาหารเป น ศู น ย ก ลางของเส น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ แนวตะวั น ออกตะวันตก (East-West Economic Corridor) ที่เชื่อมตอระหวางพมา ไทย ลาว เวียดนาม อยางสมบูรณ
โดยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตเศรษฐกิจพิเศษลาว
บาวของเวียดนามเปนจุดรองรับดวยเชนกัน
10.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหารมีประวัติศาสตรยาวนาน กอตั้งราวปพ.ศ. 2310 สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา
และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ 8 เผาดังเดิมไดแก ไดแก เผาไทยอีสาน ผูไทย ไทยบูร (ไทยขา)
ไทยบูร (ไทยกระโซ) ไทยกะเลิง ไทยแสก ไทยยอ ไทยกุลา
ชาวมุกดาหารสวนใหญมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ และยังคงถือปฏิบัติสืบตอกันมา
คือ“ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” และยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผาที่ควรอนุรักษ ฟนฟู และยังคงมีอยูใน
ป จจุบั น เพื่ อส งเสริมการท องเที่ ยว คื อ ประเพณี ปดบาน ประเพณี บุญ สวงเฮือ ประเพณี แหกัณ ฑห ลอน
พิธีกรรม โซถั่งบั้ง พิธีเหยา พิธีบายศรีสูขวัญ การรําเตยหัวดอนตาล การรําภูไท (ผูไทย) การลําผญา เปนตน
นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานสําคัญ ไดแก วัดวาอาราม พระพุทธรูปที่มีความสําคัญหลาย
แหง รวมทั้ง มีศาสนบุคคลที่ไดรับการเคารพนับถือทั่วประเทศ ไดแก หลวงปูหลา หลวงปูลือ หลวงปูจาม
แมชีแกว เปนตน ประกอบกับจังหวัดมุกดาหาร มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เชน ปาไม ภูเขา แมน้ํา ใน
พื้ น ที่ จํ านวนมาก ทํ า ให จั งหวั ดมุ กดาหารไดถูกขนานนามวา “มุกดาหารเมื อง 3 ธรรม” ไดแก ธรรมะ
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
อยางไรก็ตามภายใตการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและความสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บาน ทําใหสังคมจังหวัดมุกดาหาร ตองเผชิญกับอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาการหยาราง ปญหา
พฤติกรรมของวัยรุน และปญหาแรงงานตางดาว เปนตน
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10.3 สถานการณหรือการพัฒนากลในการปกครองประเทศ
ประเทศไทยได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาการรวมอํ า นาจไว ท่ี ร าชการบริ ห ารส ว นกลาง
ภาระหนาที่ของราชการบริหารสวนกลางจึงมีอยูจํานวนมาก ทําใหการบริหารราชการไมครอบคลุม ดูแลไม
ทั่วถึง ไมสามารถตอบสนองความตองการของการพัฒนาทองถิ่น ไดถูกตอง และทั่วถึง การแกปญหาของ
ประชาชนมีความลาชา
แนวทางแกไขปญหาดังกลาว จึงเริ่มตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
จนถึงฉบับปจจุบัน คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 วาดวยการปกครองสวน
ทองถิ่นไดกําหนดบทบาทหนาที่ใหชุมชนและทองถิ่นใหจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตาง ๆ ตาม
ความพรอมและเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร มี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 55 แหงดังนี้ องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง
เทศบาลตําบล 22 แหง องคการบริหารสวนตําบล 31 แหง
อีกทั้งจังหวัดมุกดาหาร ไดกําหนดทิศทางการพัฒนา ภายใตวิสัยทัศนเมืองการคา
การเกษตร การท องเที่ ย วชายโขง เชื่ อ มโยงอาเซี ย น โดยมี พั น ธกิ จ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ยให มี
ศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามพลวัตของโลกสูทั้งสังคมฐานความรู
สภาพปญหาเดิมและสถานการณที่เปนความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะตองเผชิญ ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาเพื่อวางรากฐานใหคน
ไทยเปนคนไทยที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข
โดยมี สุ ขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน เป น คนเก งที่ มีทักษะความรูความสามารถและพั ฒ นา
ตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได และเพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดิ นมีป ระสิทธิภ าพ โปรงใส ทัน สมั ย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒ นา ดังนั้น การ
พัฒ นาหลักสูตรอนุป ริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงจําเปนตอง
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก มีความยืดหยุนตามสถานการณความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
พัฒนาการศึกษาและผูเรียนใหเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มี ความเป นพลเมื องที่ดี ตื่น รู มี ความสามารถในการปรับตั วไดอยางรูเทาทั น สถานการณ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย ขณะเดียวกันตองพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะที่จําเปนตอการ
พัฒนาทองถิ่นและชาติ เปนผูที่ใหความสําคัญกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทาง
ความคิดและอุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่น สามารถเปนนักปกครองทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รักษาผลประโยชนของทองถิ่นและของชาติอยางสุจริตและชวย
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในทองถิ่น
11.ผลกระทบจากขอ 10.1 – 10.3 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรคํานึงถึงผลกระทบจากสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ประเทศไทยในทุ ก มิ ติทั้ งด านเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม และวัฒ นธรรม ตลอดจนแนวทางการพั ฒ นา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตรชาติ 20 ป
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(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยนํามาใชในการวางแผนการพัฒ นาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เพื่อใหนักศึกษาเปนผูที่มีความพรอมและมีทาทีที่ถูกตองตอการศึกษา
ดานการปกครองทองถิ่น เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถเปนผูนําที่มีคุณภาพ เปนผูนําที่มีคุณธรรม และ
เป นผู สามารถเรียนรูอยางต อเนื่องไดต ลอดชี วิต มีวินัยและความเป นพลเมื อง มี คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู ทักษะและสมรรถนะในการบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นได
อยางมีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
11.2 ความเกีย่ วของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในทุก
ระดั บ ที่ มี ต อ พั น ธกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มี ค วามสํ า คั ญ และจํ าเป น ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาเพื่ อ ให ทั น สมั ย ทั น
เหตุการณในทุกดาน ใชการปรับตัว พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสรางทักษะทางปญญา สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสูทองถิ่น (Change Agent)
โดยผานกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร สรางเอกลักษณ อัตลักษณ ในทองถิ่นและผลผลิตจากวิทยาลัย
ชุมชนที่มีความสามารถเพียงพอและมีความตอเนื่องในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความสุข สงบและยั่งยืนได
12.ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุม
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.2.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองเรียน
-ไมมี
1.2.3 การบริหารจัดการ
ยึดหลั กการบริห ารงานแบบมี ส วนร วม จากบุ คลากรภายในและภายนอกของวิ ทยาลั ย
ชุมชน โดยมีผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาสาขาวิชาและบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชน ที่รับผิดชอบ
ในการดูแลหลักสูตรเปนผูประสานงานการบริหารหลักสูตร อาทิ เชน การพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตร
การตรวจสอบ การปรับปรุงแกไข และการนําหลักสูตรไปใช เพื่ อใหหลักสูตรมีความเปนมาตรฐาน
สามารถนําไปใชเปนขอมูลติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ประชาชนเขมแข็ง รวมมือปกครองดูแลกันเอง คือความงอกงามไพบูลยของชุมชนและทองถิ่น
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่สรางคนคุณภาพใหกับทองถิ่น เปนกําลังสําคัญของการพัฒนาทองถิ่น เพื่อไปสู
การพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการทองถิ่น
(2) มีความรู ความเขาใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การปกครองทองถิ่น
(3) มีทักษะมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ ทักษะการบริหารจัดการทองถิ่น และมีภาวะ
ผูนํา
(4) มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
(5) มีทักษะการคิดสรางสรรค คิดแกปญหา และคิดเชิงวิพากษ
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- พัฒ นาหลักสูตรการปกครองทองถิ่น - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงในความ
ใหมีมาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด
ต อ งการของผู ป ระกอบการด า นการ
ปกครองทองถิ่น
- ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต รอย า ง
สม่ําเสมอ
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูเรียนและชุมชน ทองถิ่น ตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน
ชุมชน ทองถิ่น และสถาน
ประกอบการ

หลักฐาน / ตัวบงชี้
- เอกสารการพัฒนาหลักสูตร
- รายงานการประชุมที่เกี่ยวของ
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานความพึงพอใจของผู เรี ยนต อ
ความรูและความทันสมัยของหลักสูตร
- รายงานการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
สาขาการปกครองทองถิ่น
- รายงานความพึ ง พอใจของนายจ า ง
และหน ว ยงานที่ รับ ผู สํ าเร็จ การศึ ก ษา
เขาทํางาน
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
- ไมมี –
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี –
2. การดําเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึ ก ษาในหลัก สูต รใชเวลาการศึ กษาได ไม เกิ น 6 ป การศึก ษา และสํ าเร็จ
การศึกษาไดไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชวงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา และคุณสมบัติอื่นๆใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชน
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
- พื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรมีความแตกตาง
กันมาก
- มีการวางเวนจากการศึกษาในระบบเปนระยะเวลานาน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอ 2.3
จัดสอบวัดความรูพื้นฐานใน 4 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร รายวิชาคณิตศาสตร
รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาษาไทย หากสอบไมผานเกณฑตามที่วิทยาลัยกําหนด จะตองเขา
เรียนปรับพื้นฐานเฉพาะรายวิชาที่ไมผาน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
ผูสําเร็จการศึกษา

2561
50

2562
50
50

50
-

100
-

ปการศึกษา
2563
50
50
50
150
50

2564
50
50
50
150
50

2565
50
50
50
150
50
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2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายจาย
คาตอบแทนผูสอน
คาวัสดุอุปกรณ
การศึกษา
คาบํารุงสถานที่
(สาธารณูปโภคและ
คาอินเตอรเน็ต)
รวมทั้งสิ้น
คาใชจายเฉลี่ยตอคน

ภาคการศึกษา
รวมตลอด
2/2561 1/2562 2/2562 1/2564 2/2564 1/2565 หลักสูตร
137,700 145,800 162,000 145,800 129,600 129,600 850,500
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

45,000

165,200 173,300 189,500 173,300 157,100 157,100 1,015,500
3,304 3,466
3,790 3,466
3,142 3,142
20,310

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบชั้นเรียน และหรือจัดการเรียนผานสื่อดิจิทัล
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต
เป นไปตามระเบียบสถาบั นวิทยาลัยชุ มชน วาดวยการเที ยบโอนผลการเรียนของนักศึกษา
พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
57
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
จํานวน
18
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
จํานวน
39
หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
30
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จํานวน
6
หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน
จํานวน
3
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศท XX XX

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ปท XX XX

ลําดับที่ของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
รหัสกลุมวิชา
01 กลุมวิชาภาษา
02 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
03 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
อักษรยอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ลําดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลําดับที่ของสาขาวิชา
อักษรยอของสาขาวิชา

3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
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(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3(2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(1) รายวิชาบังคับจํานวน
24 หนวยกิต
(1.1) กลุมวิชาภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
(1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
GE 0201
Province Studies

จํานวน 9 หนวยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
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ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
(1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
(2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ปท 0201
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
LG 0201
Introduction to Political Science
ปท 0202
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
LG 0202
Introduction to Law
ปท 0203
การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
LG 0203
Thai Politics and Government
ปท 0204
การปกครองทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0204
Local Government
ปท 0205
เศรษฐศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
LG 0205
General Economics
ปท 0206
องคการและการบริหารงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0206
Organization and Public Administration
(2) วิชาเฉพาะดาน
จํานวน
39 หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควาดวยตนเอง)
ปท 0207
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3 (2-2-5)
LG 0207
Introduction to Social Science Research
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ปท 0208
LG 0208
ปท 0209
LG 0209
ปท 0210
LG 0210
ปท 0211
LG 0211
ปท 0212
LG 0212
ปท 0213
LG 0213
ปท 0214
LG 0214
ปท 0215
LG 0215
ปท 0216
LG 0216
รหัสรายวิชา
ปท 0217
LG 0217
ปท 0218
LG 0218
ปท 0219
LG 0219
ปท 0220
LG 0220
ปท 0221
LG 0221
ปท 0222
LG 0222
ปท 0223
LG 0223

การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
Public Human Resource Management
การบริหารโครงการและงบประมาณ
Project and Budget Management
การบริหารงานคลังทองถิ่น
Local Financial Management
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
Local Administrative Development
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
การเมืองภาคพลเมือง
Civil Politics
ภาวะผูนํา
Leaderships
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
Seminar on Local Government
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
(2.2) วิชาเลือก
ชื่อรายวิชา

จํานวน

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

6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควาดวยตนเอง)
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
Criminal Law 2 : Offense
การจัดซื้อและจัดจาง
3 (3-0-6)
Procurement
การจัดสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
Social Welfare Management
สุขภาวะชุมชน
3 (3-0-6)
Community Health
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community Tourism Management
การจัดผังเมืองและการโยธา
3 (3-0-6)
Public Works and Town & Country Planning
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ปท 0224
LG 0224
ปท 0225
LG 0225
ปท 0226
LG 0226
รหัสวิชา
ปท 0227
LG 0227

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Communication for Local Development
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitution and Political Institutions
(2.3) วิชาการฝกงาน
จํานวน
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณ3
Field Experience in Local Government

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

3 หนวยกิต
(ชั่วโมง)
(240 ชั่วโมง)

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือก
จากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวน
รายวิชาที่หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมี
หนวยกิตไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3.1.4 แผนการศึกษาในแตละชั้นป

หมวดวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

แผนการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 57 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต
2.2 วิกลุมวิชาเฉพาะดาน 39 หนวยกิต
1) วิชาบังคับ 30 หนวยกิต
2) วิชาเลือก 6 หนวยกิต
3) วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รวม

6

6

6

6

3

3

9

6

15

3

รวม

30
18

3

6
3

6

12

15

15

15

15

3
3
3
3
15

30
6
3
3
90

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 14

3.1.5 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัส
ชื่อรายวิชา
รายวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ศึกษาทั่วไป
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล
คณิ ต ศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี
วิชาเฉพาะ
วิชาแกน
ปท 0201 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
วิชาเฉพาะ
วิชาแกน
ปท 0202 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
วิชาเฉพาะ
วิชาแกน
ปท 0205 เศรษฐศาสตรทั่วไป
รวม

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(13-4-28)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
วิชาภาษา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
วิชามนุษยศาสตร ศท 0201 จังหวัดศึกษา
3(2-2-5)
และสังคมศาสตร
วิชาแกน
ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
วิชาแกน
ปท 0204 การปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
วิชาบังคับ
ปท 0212 น โย บ าย ส าธารณ ะแล ะก าร 3(2-2-5)
วางแผน
รวม
15(12-6-27)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
วิชาภาษา
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ศท 0302 ก ารคิ ด ส ร า งส ร รค แ ล ะ ก าร
คณิ ต ศาสตร แ ละ
แกปญหา
เทคโนโลยี
วิชาบังคับ
ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
วิชาบังคับ
ปท 0209 ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
งบประมาณ
วิชาเลือก
ปท XXX XXXXXXX
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15(x-x-x)
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
วิชามนุษยศาสตร ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
และสังคมศาสตร
วิชาเลือก
ศท XXX XXXX
วิชาแกน
ปท 0206 องค ก ารและการบ ริ ห ารงาน
ภาครัฐ
วิชาบังคับ
ปท 0208 การบริ ห ารท รั พ ยากรมนุ ษ ย
ภาครัฐ
วิชาบังคับ
ปท 0214 ภาวะผูนํา
รวม

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

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
วิชามนุษยศาสตร ศท 0203
และสังคมศาสตร
วิชาบังคับ
ปท 0210
วิชาบังคับ
ปท 0211
วิชาบังคับ
ปท 0213
วิชาบังคับ
ปท 0216

ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
พลเมื อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ 3(2-2-5)
สังคม
การบริหารงานคลังทองถิ่น
3(3-0-6)
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
การเมืองภาคพลเมือง
3(3-0-6)
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
รวม
15(14-2-29)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

กลุมวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
การฝกงาน

รหัสรายวิชา
ศท XXXX
XXXXXX
ปท 0215
ปท xxxx
ปว 0120

ชื่อรายวิชา
XXXXXXXX
XXXXXXXX
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
xxxxxxxxx
การฝกประสบการณ
รวม

หนวยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(240)
15(x-x-x)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ทักษะการสื่อสาร การจับใจความสําคัญในการอานและการฟง การมีวิจารณญาน วิเคราะห ตีความและ
ประเมินคา การฟงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใชภาษาไทยในการแสวงหา
ความรู และสรางสรรค
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางพื้นฐาน และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางระดับกลาง
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
ทํางาน
หมายเหตุ : ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มากอน
ศท 0104
GE 0104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Development of Speaking and Writing Skills

3 (2-2-5)

ความสําคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพื่อสรางแรงบันดาล
ใจ การนําเสนอความคิดเห็นอยางเปนระบบ การนําเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงาน
การศึกษาคนควาและการทํางาน และการเขียนสรุปความ ฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณคา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอาน การคิดวิเคราะห ประเมินคา
โลกทัศน คานิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัด
สรร
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ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง และการพู ด โดยใช กิ จ กรรรมนั น ทนาการเป น สื่ อ ช ว ยในการถ า ยทอด
ความหมาย การนําคําศัพท สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได
ถูกตอง
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟง พู ด อาน และเขีย น คําศั พทและสํานวนที่ใชสื่อสารในชีวิต ประจําวัน ความ
เขาใจ ในวัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของ
วิทยาลัยชุมชน ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย
(Bahasa Malaysia) หรือภาษาพมา (Burmese))
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเปนชุมชนและความเขมแข็งของชุมชน การศึกษา
ชุมชน เครื่องมือสําหรับปฏิบัติการเรียนรูชุมชนในภาคสนาม ปญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการ
มีสวนรวม ในการพัฒนาชุมชน
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุงหมายและการจัดการชีวิต ปญญาทางอารมณ หลักธรรมที่ใชในการดําเนินชีวิต
ภาวะผูนํา การรูจักใชเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล
ในชุมชนที่เปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
คุ ณ ค าและเอกลั ก ษณ ที่ ดี ง ามอย า งไทย การมี จิ ต อาสา และสํ า นึ ก สาธารณะ การมี ส ว นรว มในระบบ
ประชาธิปไตย วิเคราะหปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม การจัดทําโครงการในบทบาทหนาที่ของพลเมือง
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ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช (ร.9) หลักการทรงงาน หลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข าใจและการใช เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทั ล การทํ าธุรกรรมออนไลน
สังคมออนไลน การเรียนรูและการสืบคนจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะหและรูเทาทันสื่อ นําเสนอในรูปแบบ
ดิจิทัล ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค
วิธีการแกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจาก
ปญหาสิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการทํ า งาน การใช งานและบํ ารุงรั ก ษาคอมพิ ว เตอร ฝ ก โปรแกรม
ประมวลผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพและจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวย
กราฟ การจัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตรา
วัดตางๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย
และสวนลด ขั้นตอนในการสํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ปท 0201
LG 0201

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
Introduction to Political Science
แนวคิด ทฤษฎี ขอบขายของหลักรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตรกับสาขาวิชา
อื่น ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และกระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง
กลุมผลประโยชน ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ
ปท 0202
LG 0202

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Introduction to Law
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ที่มาของ
กฎหมาย การจัดทําและเสนอรางกฎหมาย การตีความ การบังคับใชกฎหมาย กฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายอาญา ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมทางเพง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปท 0203
การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
LG 0203
Thai Politics and Government
องคความรูทางการเมืองและการปกครอง ที่เปนประโยชนตอการเมืองและการปกครองของไทย
การศึ ก ษาเหตุ การณท างประวั ติ ศ าสตร การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งการปกครองไทยของไทยด าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ใหผเู รียนวิเคราะหปรากฏการณทางการเมืองไทยตาง ๆ
ปท 0204
การปกครองทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0204
Local Government
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ พัฒนาการเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น รูปแบบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประวัติและพัฒนาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย โครงสราง องคประกอบ
และอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย ปญหา ตลอดจนแนวโนมการปกครองทองถิ่นไทยใน
อนาคต
ปท 0205
เศรษฐศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
LG 0205
General Economics
หลั กการเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคดานการเมื องและเชื่ อมโยงกับ การจัดสรรทรัพยากร
พฤติกรรมของผูบริโภค ป จจัยที่กําหนดอุปสงคและอุป ทานของสินคา และป จจัยการผลิตในตลาด การ
กําหนดรายไดประชาชาติ การออม การลงทุน อุปสงคและอุปทานของเงิน สภาพและปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนแนวทางแกไขของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการคาระหวางประเทศ
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ปท 0206
องคการและการบริหารงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0206
Organization and Public Administration
ทฤษฏีเกี่ยวกับองคการ การบริหารงานภาครัฐ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน
การสั่งการหรือการอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม
ปท 0207
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
LG 0207
Introduction to Social Science Research
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการทําการวิจัยเบื้องตน โดยวิเคราะหสภาพปญหา
และศักยภาพของชุมชน กําหนดหัวขอการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูล
การวิเคราะห การแปลผลขอมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย
ปท 0208
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3 (3-0-6)
LG 0208
Public Human Resource Management
ปรัชญา ความเปนมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยตั้งแตการวางแผนกําลังคน
การกําหนดงานและตําแหนง การกําหนดเงินเดือน และคาตอบแทน การสรรหา การพั ฒ นาบุคคล การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงาน การเลื่ อนตําแหน ง การปรับ เปลี่ยนหมุ น เวีย น โยกยาย การเสริมสร างขวั ญ
กําลังใจ การออกจากราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
ปท 0209
การบริหารโครงการและงบประมาณ
3 (3-0-6)
LG 0209
Project and Budget Management
หลักการเขียนโครงการ การดําเนินโครงการ การบริหารโครงการ การจัดทํางบประมาณ ตามหลักธรร
มาภิบาล แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ เทคนิคการบริหาร การควบคุมโครงการ การกํากับติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน
ปท 0210
การบริหารงานคลังทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0210
Local Financial Management
ระบบงานคลังของหนวยงานของรัฐและทองถิ่น การจัดการการคลังสวนทองถิ่นในมิติของรายรับ
รายจาย และเงินอุดหนุน การพึ่งตนเองทางการคลัง ความสัมพันธระหวางการคลังและเศรษฐกิจทองถิ่น
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังและงบประมาณทองถิ่น การวิเคราะหแผนและโครงการเพื่อการ
จั ด สรรงบประมาณ
การควบคุ ม งบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะห งบดุ ล คลั งท องถิ่ น
ขอจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังทองถิ่น
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ปท 0211
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0211
Local Administrative Development
แนวคิ ดการบริ ห าร การพั ฒ นา การพั ฒ นาทองถิ่น บนพื้ น ฐานของสังคมและวัฒ นธรรมชุม ชน
วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารการพัฒ นาทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชน องคกรเอกชน
และหน ว ยงานอื่ น ๆที่ เกี่ ย วข องบทบาทขององค ก รปกครองท อ งถิ่น ในการพั ฒ นา ศึ ก ษาและวิเคราะห
โครงการพัฒนาของทองถิ่น
ปท 0212
LG 0212

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (2-2-5)
Public Policy and Planning
แนวคิดและวิธีการในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการบริการสาธารณะ การนํานโยบาย
ไปปฏิ บัติ การประเมิน ผลของนโยบาย การวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้น ตอนของการ
วางแผน สารสนเทศในการทําแผน การนําแผนไปปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและ
การวางแผน การฝกปฏิบัติในการจัดทําแผนในระดับทองถิ่น
ปท 0213
การเมืองภาคพลเมือง
3(3-0-6)
LG 0213
Civil Politics
แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง สิทธิ หนาที่ และการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการสราง
สํานึกความเปนพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม ภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย

ปท 0214
ภาวะผูนํา
3 (3-0-6)
LG 0214
Leaderships
แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับภาวะผูนํา คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทหนาที่ของผูนํา ทักษะ
การแกไขป ญ หาความขัด แย ง การสรางที มงาน ภาวะผูนํ าและการบริห ารการเปลี่ย นแปลง ศึ กษากรณี
ตัวอยางและฝกทักษะการรับรูทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลตอสังคม การชวยเหลือกันทางสังคม การ
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล การพัฒนาทัศนคติ การเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมที่ถูกตอง เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพการเปนผูนําชุมชน
ปท 0215
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
3 (2-2-5)
LG 0215
Seminar on Local Government
หลักการสัมมนา ศึกษาการเมืองการปกครองทองถิ่น การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น บทบาทของทองถิ่นเพื่อลดความเหลี่อมล้ําทางสังคม การวิเคราะหแนวโนมการ
กระจายอํานาจของทองถิ่นในอนาคตโดยรูปแบบการจัดสัมมนา
ปท 0216
กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
LG 0216
Administrative Laws
ประวัติ แนวความคิดและทฤษฎีทางการปกครอง ที่ มาของกฎหมายปกครอง ระบบกฎหมาย
ปกครองไทย ความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน การวิเคราะหปญหาทางการปกครอง คําสั่งทางปกครอง
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คดีปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และพระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครอง
ปท 0217
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
LG 0217
Criminal Laws : General Principles
ลักษณะของกฎหมายทั่วไป หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ลักษณะของโทษ
การกําหนดโทษ เหตุตางๆอันเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 รวมถึง
บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3
ปท 0218
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
LG 0218
Criminal Laws : Offense
แนวความคิ ดในการกํ าหนดความผิดประเภทตาง ๆ และวิธีก ารลงโทษหลักกฎหมายเกี่ย วกั บ
ความผิดลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานตางๆ
หมายเหตุ : กอนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป มา
กอน
ปท 0219
การจัดซื้อและจัดจาง
3 (3-0-6)
LG 0219
Procurement
แนวคิ ด การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยการพั ส ดุ ฉ บั บ ป จ จุ บั น
หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - GP)
วาด ว ย วิ ธี การจั ดหา การจั ด ทํ าเอง การจัดซื้ อจัด จาง การควบคุ ม บริห ารสัญ ญา การตรวจสอบ การ
จําหนาย โดยเนนกรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจางในหนวยงานของรัฐ
ปท 0220
การจัดสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
LG 0220
Social Welfare Management
แนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการทางสังคมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน แนวโนมในอนาคต บทบาทหนาที่
ของรัฐ นโยบายด านการบริการทางสังคมของรัฐ รู ป แบบสวัส ดิ การสั งคม บทบาทของรั ฐท องถิ่ น และ
ประชาชนในการจัดสวัสดิการทางสังคม เทคนิคการใหบริการสวัสดิการทางสังคม กรณีศึกษาการบริการ
สวัสดิการสังคมและชุมชน
ปท 0221
สุขภาวะชุมชน
3 (3-0-6)
LG 0221
Community Health
ความหมาย ความสํ าคั ญและแนวคิ ดเรื่องสุขภาวะในชุมชน ตลอดจนนโยบายสุ ขภาพแห งชาติ
ระบบสุขภาวะชุมชน หลักประกันสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพ การดูแลรักษา
สุขภาพองครวม การอนุรักษ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ การประยุกตภู มิปญญาทองถิ่นและ
การแพทยทางเลือกในการดูแลสุขภาวะชุมชน กรณีศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน
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ปท 0222
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
LG 0222
Community Tourism Management
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน นโยบายรัฐเกี่ยวกับการทองเที่ยว กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ศึกษาวิเคราะหศักยภาพดานการทองเที่ยวของทองถิ่น รูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยว บทบาทของทองถิ่นและชุมชนตอการทองเที่ยว การวางแผน การวางกลยุทธการจัดการทองเที่ยว
ของทองถิ่นอยางยั่งยืน
ปท 0223
การจัดผังเมืองและการโยธา
3 (3-0-6)
LG 0223
Public Works and Town & Country Planning
หลักการ กฎหมายที่เกี่ยวของในการวางผังเมือง การจัดการวางผังเมือง การออกแบบผังเมืองใน
ชุมชนกระบวนการวางผังเมือง มาตรการตาง ๆ ในการวางผังเมือง
ปท 0224
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3 (3-0-6)
LG 0224
Communication for Local Development
กระบวนการสื่อสาร วิเคราะหปญหาของการสื่อสารในทองถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนา
ทองถิ่น การสื่อสารในหลายรูปแบบในชุมชน การฝกปฏิบัติดานการสื่อสารในชุมชนรวมกับหนวยงานใน
ระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ปท 0225
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
LG 0225
Community Enterprise Management
ความหมายและความสํ าคั ญ ของเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ครัว เรื อน ลั กษณะแนวคิด ประเภท วิธีการ
กระบวนการ รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิต การ
สงเสริมการตลาด กลยุ ทธการพั ฒ นาความเข มแข็งของวิส าหกิ จชุ มชน บทบาทของท องถิ่ น ในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และกรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ปท 0226
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
LG 0226
Constitution and Political Institutions
ทฤษฎีทั่วไปของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ อํานาจรัฐ วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม
รูปแบบของรัฐธรรมนูญ การแบงแยกอํานาจอธิปไตย ความสัมพันธระหวางอํานาจ สถาบันการเมืองของ
ประเทศที่ใชระบบการปกครองประชาธิปไตย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระบบการเมืองของประเทศและศึกษา
รัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน
ปท 0227
การฝกประสบการณ
3(240 ชม.)
LG 0227
Field Experience in Local Government
ฝกปฏิบัติงานดานการปกครองทองถิ่นในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองคกรอื่น ๆ
การบริหารจัดการโครงการ โดยเนนงานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งาน
บุคลากร งานใหบริการสาธารณะ งานสํารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประสานงานชุมชน การให
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ความรู การจั ด นิ ท รรศการ งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมถึงงานตาง ๆ ที่ เกี่ย วขอ งกั บ สาขาวิช าการ
ปกครองทองถิ่น
3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลํา
เลขบัตรประจําตัว คุณวุฒิ
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชา
ดับ
ประชาชน
1 นายอานุภาพ พลยะเรศ 3459900156XXX ค.ม.
บริหารการศึกษา

2. นายธีระวัฒน
สุวรรณพันธ

349020009XXX

3

3499900649XXX

นายวิรัตน พรหมดี

น.บ.

นิติศาสตร

รป.ม.
ค.บ.

การปกครองทองถิ่น
ค.บ.สังคมศึกษา

รป.ม.
วท.บ.
น.บ.

รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต

พบ.ม.

รัฐประศาสนศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันราชภัฎ
สกลนคร
มหาวิทยาลัยอีสาน

ป
2538
2540
2550
2540
2553

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2529
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 2547
ธรรมาธิราช
2538
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ -สกุล

ตําแหนง/
วิทยฐานะ

นายสุรยิ ะ พิศิษฐอรรถการ ครูชํานาญการ
นางสมร นิลเกษม

ครูชํานาญการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศศ.บ.
ศศ.ม.
นศ.บ.

เศรษฐศาสตร
พัฒนาสังคม
ประชาสัมพันธ

นศ.ม.

ประชาสัมพันธ

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน

ป

ม.เชียงใหม
2524
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2538
ม.เทคโนโลยีภาค
2536
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.กรุงเทพ
2543
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ - สกุล
นางพัชรี บุตรดีวงศ

ตําแหนงและ
ที่ทํางาน
ผูจัดการธุรกิจสวนตัว
รานจําหนายวัสดุกอสราง

วาที่ พ.ต.ณรงค ดาหาร

ทนายความอิสระ

นายอดิเรก บุตดีวงศ
นายกุนจันทร สิงหสุ

ขาราชการบํานาญ
นักวิชาการสวัสดิการและแรงงาน
ระดับชํานาญการ
สนง.สวัสดิการคุม ครองแรงงาน
จ.มุกดาหาร
กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด
ผูจัดการธุรกิจสวนตัว ระหวาง
ประเทศ
(ไทย-ลาว) บริษัทเกียรติณัฐฎา
ทรานสปอรต
เจาพนักงานสืบสวนสอบสวน
สภ.เมืองมุกดาหาร

ดร.กิตติรัตน กุลตังวัฒนา

พ.ต.ท.คเชนท พันนุมา

นายทองเสริฐ ใจตรง

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผน 8 ว.
สสจ.มุกดาหาร

นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง

หอการคาจังหวัดมุกดาหาร

นายนราวิชญ มณีฤทธิ์

เจาพนักงานปกครอง
ชํานาญการ อ.เมืองมุกดาหาร
พัฒนาการอําเภอคําชะอี

นายพัฒนา วงศประทุม
พ.ต.อ.หมั่น สิงหสุต
นายมานิต วรหาญ

พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ
กองกํากับการสถานีตํารวจภูธร
จังหวัดมุกดาหาร
ขาราชการบํานาญ

วุฒิ
วท.บ.(เทคโนโลยี
การเกษตร)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร)
น.บ.
พบ.ม.

การสําเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปที่
สําเร็จ
วิทยาลัยครูสกลนคร
2534

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
น.บ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
น.บ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ศศ.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.ม.(รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปร.ด.(ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การพัฒนา
อุบลราชธานี

2546
2536
2540

น.บ.
น.ม.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันเนติบณ
ั ฑิตไทย
มสธ.

2538
2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2546

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2532
2546

นบท.
ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร)
ศศ.ม.(ยุทธศาสตร
การพัฒนา)
บธ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร)
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
ศศ.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร)
น.บ.
น.ม.
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
รป.ม.

2532
2528
2543
2535
2522
2547
2556

2556
2529

2551
2539
2542
2533
2549

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2515
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร 2544
ศาสตร
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นายชัยบูรณ อินผล

ขาราชการบํานาญ

นายจิรเดช ปราวงศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ทต.บานแกง

พ.ต.ท.ถาวร ชัยหงษา
พันเอกสมศักดิ์ ตรงงาม

พนักงานสอบสวน
สภ.ดอนตาล
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร

นายอนันต ปริปุรณะ

ผูอํานวยการ

นางสมประสงค ออนแสง

ครูชํานาญการพิเศษ

ร.ต.ท.วิเชียร ดวงขันธ

รองสปป. สภ.คําชะอี

นายศักดิ์ศรี ไขศรี

เจาหนาที่รัฐ

นางปวีณรัตน แสงโทนโพธิ์ นักบริหารสวัสดิการสังคม

น.บ.
กศ.ม.(บริหาร
การศึกษา)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2533
2539

ศศ.บ.(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.ม.(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2539

น.บ.

มหาวิทายาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2547
2536

ร.บ.(การเมืองการ
ปกครอง)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
รป.ม.
กศ.บ.(สังคมศึกษา) มศว.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กศ.ม.(บริหาร
การศึกษา)

2530
2555

ร.บ.ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร
รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต
ศศ.บ.การพัฒนา
ชุมชน
ร.ม.รัฐศาสตร
ปร.ด.รัฐประศาสน
ศาสตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

2535

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย

2558

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันราชภัฏสกลนคร

2554
2541

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

2553

กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
ศศ.ม.(วัฒนธรรม
ศาสตร)

มศว.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2524
2548
2529
2550

2544

2557

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกประสบการณ
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
เปนภาคบังคับ
4.1. ผลการเรียนรูของการฝกประสบการณ
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณการฝกงานของนักศึกษา มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน/องคกร/สถาน
ประกอบการที่ เกี่ยวของกับการปกครองท องถิ่น ตลอดจนมีความสามารถในการทํา Project based ใน
ทองถิ่น
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2. บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปพัฒนางานไดอยางเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับหนวยงาน/องคกร/สถานประกอบการ ที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น
5. มีทักษะในการนําเสนอและแสดงความคิดเห็นได
4.2 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จํานวน 15 สัปดาห
5.ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ตามขอกําหนดในคูมือการทําโครงงานการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานทางการศึกษาปกครองทองถิ่น เปนการทําโครงงานเพื่อการสรางสรรค พัฒนาตนเอง
โดยนักศึกษาสามารถวิเคราะหและประยุกตการเรียนรู หรือสามารถวางแผนงานการเปนผูนําที่ดี นําเสนอ
ตอคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน
5.2 ผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนกลุม มีความเชี่ยวชาญในการนําหลักการ ทฤษฎีมาประยุกตใน
การโครงงาน มีผลงานที่สามารถนําไปสูการพัฒนาเปลี่ยนแปลงาจากเดิม
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. ประกาศตารางการทํางานโครงงาน
2. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน
3. จัดทําคูมือการทําโครงงาน
4. ประกาศเกณฑการใหคะแนนในแตละกระบวนการของการดําเนินงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการติดตามความกาวหนาในการทําโครงงานตามเกณฑการใหคะแนน ตาม
กระบวนการของการดําเนินการจัดทําโครงงาน
2. ประเมินจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
3. การนําเสนอผลการดําเนินการ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
หรือผลการพัฒนาจากการดําเนินโครงงาน โดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีความเปนพลเมือง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- สงเสริมใหมีจิตและพฤติกรรม ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น
และสังคม รูจักหนาที่ตนเองและการใชเสรีภาพ มีวินัย เคารพ
กฎ กติกา
- โครงการจิตอาสา
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะหและ
- มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม นําเสนอ และรับฟง
แกปญหา
ความคิดเห็นจากกลุมอื่นๆ
1.3 มีจิตบริการ มีความเปนผูนํา และสามารถ - กําหนดใหการเรียนการสอนแตละรายวิชาสอดแทรกให
ทํางานรวมกับผูอื่น
นักศึกษามีความเสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ และมี
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาไปทํากิจกรรมรวมกับ
ชุมชน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝเรียนรู
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา
กลยุทธการสอน
(1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา
(2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ
(3) จัดทําโครงงานที่สะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผูเรียนประเมินตนเอง
2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง
(2) มี ค วามรู ความเข า ใจ เห็ น คุ ณ ค า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญา เข า ใจ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม
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(3) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่สงผล
กระทบตอตนเองและผูอื่น
(4) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
กลยุทธการสอน
(1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปน
กลุม
(2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง
และนําเสนอความรูได
(3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ
(4) ฝกทักษะตางๆ ที่เปนจุดเนนของแตละรายวิชา
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู
(2) การประเมินยอยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.1.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เชื่อมโยงความคิดอยางองครวม
(2) สามารถระบุประเด็นปญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกปญหาอยางมีคุณคา
และสรางสรรค
กลยุทธการสอน
(1) การฝกทักษะยอย
(2) การจัดทําโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทํางานเปนกลุม
(3) การอภิปรายกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(4) ฝกคิดดวยวิธีการตางๆ
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ
(3) ประเมินการทํางานรวมกัน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอื่น ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน
(3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพึ่งตนเองได
กลยุทธการสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
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เหมาะสม

(2) การฝกการทํางานเปนทีม
(3) ฝกบทบาทภาวะผูนํา และผูตาม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทํางานเปนกลุม
(2) ประเมินผลงานของกลุม
(3) ประเมินภาวะผูนํา และผูตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) ใช วิ ธี ท างคณิ ต ศาสตรแ ละสถิติ พื้ น ฐาน ในการศึ ก ษาคน ควาและนํ าไปใช ได อ ย าง
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตางๆ
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน

กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ
(2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม
(3) รูจักแบงปน และมีจิตสาธารณะ
กลยุทธการสอน
(1) บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาตางๆ
(2) กําหนดขอตกลงรวมกันในการเรียนการสอนและการเปนนักศึกษาของวิทยาลัย
(3) สงเสริม ยกยอง ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบดานคุณธรรม จริยธรรม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความตรงตอเวลาในการทํากิจกรรม การเรียนรู และการสงงาน
(2) ประเมินการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม และการมีจิตสาธารณะ
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการที่สําคัญของวิชาการปกครองทองถิ่น
(2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและแกปญหา
การปกครองทองถิ่น
(3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสวนทองถิ่น
กลยุทธการสอน
(1) การเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู
(2) การเรียนการสอนตามกระบวนการแกปญหา และนําเสนอผลการเรียนรูของผูเรียน
(3) การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการปฏิบัติจริง
(2) ประเมินจากผลงาน
(3) ประเมินระหวางเรียนและประเมินผลรวม
2.2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา
(2) สามารถประยุกตใชความรูและหลักวิชา เพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการแกปญหาได
อยางสรางสรรค
กลยุทธการสอน
(1) ฝกทักษะกระบวนการคิด รายบุคคลและกระบวนการกลุม
(2) มอบหมายงานในลักษณะการทําโครงงาน
(3) จัดกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติในสถานการณจริง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกปญหา
(2) ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี สรางสรรค และรับ ฟงความคิดเห็นของผูอื่น
อยางเหมาะสม
(2) มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง และสวนรวม
(3) สามารถพั ฒ นาตนเองดานมนุษยสัมพั น ธ และปรับตั ว วางตัวไดอยางเหมาะสมกั บ
บทบาทหนาที่ใหทํางานรวมกับผูอื่นได
กลยุทธการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหแสดงออกทางความคิด เปดโอกาสผูเรียนแสดงออกทาง
ความคิดอยางสรางสรรค
(2) มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
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(3) จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาในรายบุคคลและรายกลุม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุม
(2) ประเมินจากผลงาน การนําเสนองาน
(3) ประเมินตนเอง เพื่อนรวมชั้นเรียน และครูผูสอน
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คนควาขอมูล และนําเสนอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถวิเคราะหขอมูล สื่อสาร และนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะห ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายขอมูล ไดถูกตอง
กลยุทธการสอน
(1) การมอบหมายงาน
(2) การทําโครงงานกลุม
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ฝกทักษะการนําเสนอ และการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลงาน
(2) ประเมินผลโครงงาน
(3) ประเมินผลการฝกทักษะ
3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวา
เปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได
โดยผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ
(2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม
(3) รูจักแบงปน และมีจิตสาธารณะ
2. ดานความรู
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการที่สําคัญของวิชาการปกครองทองถิ่น
(2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและแกปญหา
การปกครองทองถิ่น
(3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการปกครองทองถิ่น
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3. ดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา
(2) สามารถประยุกตใชความรูและหลักวิชา เพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการแกปญหาได
อยางสรางสรรค
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรีและสรางสรรค และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
อยางเหมาะสม
(2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและรับผิดชอบตอสวนรวม
(3) สามารถพั ฒ นาตนเองด านมนุ ษ ยสั มพั น ธ และปรั บ ตั ว วางตั ว ได อย างเหมาะสมกั บ
บทบาท หนาที่ ใหทํางานรวมกับผูอื่นได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คนควาขอมูล และนําเสนอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถวิเคราะหขอมูล สื่อสาร และนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะห ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายขอมูล ไดถูกตอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
กลุมวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน
ปญญาจากวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จังหวัดศึกษา
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
พลังของแผนดิน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การเขาใจดิจิทลั
การคิดสรางสรรคและการแกปญญา

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
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3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู

2

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3












5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวติ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน


2




3


4


3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู
1



2


3

4




1




2




4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3







5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
การเมืองการปกครองของไทย
การปกครองทองถิ่น
เศรษฐศาสตรทั่วไป
องคการและการบริหารงานภาครัฐ
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
การบริหารโครงการและงบประมาณ
การบริหารงานคลังทองถิ่น
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การเมืองภาคพลเมือง
ภาวะผูนํา
สัมมนาการปกครองทองถิ่น
กฎหมายปกครอง
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป

3

1

2

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3















1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

1

2

3

1



































2

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา
กฎหมายอาญา 2 :ภาคความผิด
การจัดซื้อและจัดจาง
การจัดสวัสดิการสังคม
สุขภาวะชุมชน
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
การจัดผังเมืองและการโยธา
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
การฝกประสบการณ

2

3

1

2

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3











































1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

1

2

1
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3. ดานทักษะ
ทางปญญา

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ํากวาปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา
และประสบการณภาคสนาม ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ที่ส อน การประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรีย นรูในรายวิชาที่ตนรับ ผิดชอบพรอมปญ หา/อุป สรรคและ
ขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา)
กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุมรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามที่กําหนดเกณฑการประเมินผลการ
เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใช ข อ มู ล ที่ เกี่ ย วข อ งจากรายงานผลการจั ด การเรี ย นรู ข องรายวิ ช า มคอ.5 และ มคอ.6
ที่อาจารยประจําวิชาจัดทํา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา ที่แสดง
ใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจดัการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
ที่กําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่
กําหนด
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
(1) แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย
- กรรมการจากสํานักวิชาการ
- กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
(2) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร
- กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
- กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษา
โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของ
- กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ที่ตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเกี่ยวของ
ทราบเพื่อการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา
- ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
- จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา
(3) กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
- กํ า หนดลั ก ษณะข อ มู ล แหล งข อ มู ล และผู ให ข อ มู ล ที่ ส ามารถนํ า มาใช วิ เคราะห
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา เพื่อประเมินความสําเร็จ
ของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
- พัฒนาเครื่องมือ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตองใชดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูใหขอมูลตามที่กําหนดไว
- ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเมื่อสิ้นสุดป
การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
- จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(1) เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร
(2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
(3) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา
(4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คูมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
1.2 สงเสริมใหอาจารยใหม เขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พั นธกิจ และ
วิสัยทัศน ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้ แจงแนวทางในการจั ดการเรีย นการสอน แนวทางในการทํ าวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล การ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอก
2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตใชความรูที่ไดใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management)
เพื่อใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของเพื่อนาความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
หลักสูตร
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจายประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร
ไมได และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน และ
ในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย 1 คน
1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยาง
นอยทุก ๆ 5 ป
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรีย นรูในขณะที่ นักศึกษากํ าลังศึกษา และประเมิ น ผลการมี งานทํ า
ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพื่อการแกไขปรับปรุง เพื่อใหไดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู 3)
ทั ก ษะทางป ญ ญา 4) ทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว างบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ และ 5) ทั ก ษะการวิ เคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ติดตาม สํารวจความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตร
3. จัดการประชุมโดยเชิญผูใชบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร
4. สรางความเชี่ยวชาญใหกับนักศึกษา ดวยการลงมือทําดวยการเรียนรูจาก การทํางาน (Work-based
Learning)
5. จัดกิจกรรมเสริม ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณและ
วิกฤติทางการปกครองทองถิ่น
6. จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ดวยองคความรูทางดานการปกครอง
ทองถิ่นใหกับชุมชน
7. เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทํางานแบบมีสวนรวม และการสรางเครือขายชุมชน การเรียนรู
3. นักศึกษา
อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมการดูแล การให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา
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4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
การคั ดเลือกอาจารยใหมให เปน ไปตามระเบียบและหลักเกณฑ ของสถาบั น วิทยาลัยชุ มชน โดยมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาตรงหรือสัมพั นธกับรายวิชาที่สอน หรือคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีตรงหรือ
สัมพันธกับรายวิชาที่สอนและมีประสบการณที่สัมพันธกับรายวิชาที่สอนไมนอยกวา 5 ป
4.2 การคัดเลือกและแตงตั้งอาจารยพิเศษ
เป นไปตามขอบั งคับ สถาบั นวิทยาลัยชุ มชนวาด วยคุณ สมบัติ และหลั กเกณฑ เกี่ย วกั บผู สอนพิเศษ
พ.ศ. 2558 โดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารแตงตั้งอาจารยพิเศษตามคําแนะนําของหนวยจัดการศึกษา มีหัวหนา
สาขาวิชาพิจารณากลั่นกรองจากประวัติการศึกษา คุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณทํางานตรงจากหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเบื้องตน นําเสนอใหคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารพิจารณากลั่นกรอง
เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบและให ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษทุกภาค
การศึกษา
4.3 การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนประจําสาขาวิชา ประชุมรวมกันเพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดยจะเก็บรวบรวมทั้งหมดเพื่อ
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให
บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหไดผูสําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
5. หลักสูตร
5.1 การออกแบบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
5.2 กํากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดย ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือ
หัวหนาสาขาวิชา ไดแก การจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 รวมทั้งการนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอน
5.3 หลักสูตรการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอนที่นําไปใชไดจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง
5.4 มีการประเมินผูเรียนกอนจบหลักสูตรโดยกระบวนการสอบประมวลความรู และกระบวนการสัมมนา
หลังการฝกประสบการณวิชาชีพ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา และมีการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและผูสอนตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนา
สาขาวิชาหรือผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา นําผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาปรับปรุง
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตาม
ตั ว บ ง ชี้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ หรื อ ตั ว บ ง ชี้ ที่ ห ลั ก สู ต รพั ฒ นาขึ้ น เอง
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา / สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบั การปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหม ที่มีตอ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ที่มตี อบัณฑิตใหม เฉลี่ยมากกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4 5
x x x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

-

x

x

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแต
ละป
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุมสัมมนารวมกัน ระหวางผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาสาขาวิชา และผูสอน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีรวมกัน
2) ประเมินจากความพึงพอใจของผูเรียน
3) สาขาวิชามีการกําหนดใหผูสอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ในแตละรายวิชา หัวหนา
สาขาวิชาหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินกลยุทธการสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาแตละรายวิชา
2) การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) นักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษา
2) ผูวาจาง (ผูใชผูสําเร็จการศึกษา)
3) ผูทรงคุณวุฒิ
4) อาจารยผูสอน
5) ผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และตัวบงชี้เพิ่มเติมในหมวดที่ 7 ขอ 7 รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินนักศึกษา ผูใชผูสําเร็จการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ
2) วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝกงาน
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต
รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ 30 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก 6 หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2561
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 58 หนวยกิต ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
จํานวน 30 หนวยกิต จํานวน 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 91 หนวยกิต ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร
การปกครองทองถิ่น
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in Local Government ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Local
Government

หมายเหตุ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2560 การกําหนดชื่อปริญญาระดับ
อนุปริญญาวา “อนุปริญญา” แลวตามดวยชื่อ
สาขาวิชาและกําหนดใชอักษรยอวา
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
2548

ชื่ออนุปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศิลปศาสตร
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Arts Local Government
ชื่อยอ (ไทย) : อ.ศศ.(การปกครองทองถิ่น)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : A.A.(Local Government)

ชื่ออนุปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญา สาขาวิชา
การปกครองทองถิ่น
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate Degree in Local
Government
ชื่อยอ (ไทย) : อ.(การปกครองทองถิ่น)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : A.(Local Government)

ปรัชญาของหลักสูตร
มุงสรางปญญา พัฒนาทองถิ่น ใกลชิดประชาชน

ปรับปรุงใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน
ปรัชญาของหลักสูตร
ประชาชนเข ม แข็ ง รว มมื อ ปกครองดู แ ลกั น เอง คื อ วิทยาลัยชุมชน
ความ งอกงามไพบูลยของชุมชนและทองถิ่น

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การกําหนดชื่อ
ปริญญาระดับอนุปริญญาวา “อนุปริญญา”
แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาและกําหนดใช
อักษรยอวา
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
2548
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ความสําคัญของหลักสูตร
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ความสําคัญของหลักสูตร
เป น หลั ก สู ต รที่ ส ร า งคนคุ ณ ภาพให กั บ ท อ งถิ่ น เป น ประเทศและความรูใหม ทางดานการ
กํ า ลั ง สํ า คั ญ ของการพั ฒ นาท อ งถิ่ น เพื่ อ ไปสู ก ารพั ฒ นา ปกครองทองถิ่น
ประเทศ

5. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อสรางผูเรียนใหเปนนักพัฒนาทองถิ่น ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ที่สําคัญของ
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
2. สามารถใชความรูภ าคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ ที่เกี่ยวของ
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในทองถิ่น
3. มีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
4. มีมนุษยสัมพันธและมีความรับผิดชอบตองาน ตนเอง และ
สังคม
5. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งนําขอมูล สถิติ ตัวเลข มาใชในการปฏิบัติงานในทองถิ่น

5. วัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรับปรุงเพื่อมุงเมนการพัฒนาผูเรียน ตาม
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
Learning outcome ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการทองถิ่น
2. มี ความรู ความเข าใจ แนวคิ ด ทฤษฎี หลั กการ การ
ปกครอง
3. มีทักษะมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ ทักษะการ
บริหารจัดการทองถิ่น และมีภาวะผูนํา
4. มีทั กษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
5. มี ทัก ษะการคิ ดสรางสรรค คิ ดแกป ญ หา และคิด เชิ ง
วิพากษ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
5. โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 91 หนวยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
58 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
18 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
40 หนวยกิต
- วิชาบังคับ
30 หนวยกิต
- วิชาเลือก
6 หนวยกิต
- วิชาการฝกงาน
4 หนวยกิต
3) หมวดเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
5. โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90
หนวยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
57 นก.
2.1 กลุมวิชาแกน
18 นก.
2.2 กลุมวิชาบังคับ
30 นก.
2.3 กลุมวิชาเลือก
6 นก.
2.4 วิชาการฝกงาน
3 นก.
3) หมวดเลือกเสรี ไมนอยกวา
3 นก.

หมายเหตุ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง
จากไมนอยกวา 91 หนวยกิต เปน จํานวน
ไมนอยกวา 90 หนวยกิต โดยลดจํานวน
หนวยกิตในวิชาการฝกงาน จาก 4 หนวย
กิต เปน 3 หนวยกิต

เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ใหระบุขอมูลในชองหลักสูตรเดิมและเวนวางในชองหลักสูตรใหม พรอมระบุในชองหมายเหตุวา “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเปนรายวิชาใหมที่ไมไดมีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยูในหลักสูตรเดิม ใหระบุขอมูลในชองหลักสูตรใหมและเวนวางในชองหลักสูตรเดิม พรอมระบุในชองหมายเหตุ
วา “รายวิชาใหม”
หมวดวิชาเฉพาะ 58 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ศศ 0201
ศศ 0202
ศศ 0203
ศศ 0204
ศศ 0205
ศศ 0206

ชื่อรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
การเมืองการปกครองของไทย
การปกครองทองถิ่นไทย
เศรษฐศาสตรทั่วไป
องคการและการจัดการ

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)

รหัสวิชา
ปท0201
ปท0202
ปท0203
ปท0204
ปท0205
ปท0206

ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0-6)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
การปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
องคการและการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 50

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
2) วิชาบังคับ 30 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
2) วิชาบังคับ
30 หนวยกิต

ชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ศศ 0207 ภูมิปญญาในหลวง

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ศศ 0208 การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน

3(2-2-5)

ศศ 0209
ศศ 0210
ศศ 0211
ศศ 0212

การบริหารโครงการและงบประมาณ
การบริหารงานคลังทองถิ่น
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
นโยบายสาธารณะและการวางแผน

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

ศศ 0213

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น

3(2-2-5)

ปท 0207
ปท 0208
ปท 0209
ปท 0210
ปท 0211
ปท 0212
ปท 0213

การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
การบริหารโครงการและงบประมาณ
การบริหารงานคลังทองถิ่น
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การเมืองภาคพลเมือง

ศศ 0214

ภาวะผูนํา

3(2-2-5)

ปท 0214 ภาวะผูนํา

ศศ 0215
ศศ 0216

จิตวิทยาสังคม
สัมมนาการปกครองทองถิ่น

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

ปท 0215 สัมมนาการการปกครองทองถิ่น
ปท 0216 กฎหมายปกครอง

หมายเหตุ
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6) รายวิชาใหม
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6) รายวิชาใหม
ยกเลิกรายวิชา
3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา
3(3-0-6) เปลี่ยนจากวิชาเลือกมาเปนวิชาบังคับ

