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สาขาวิชา   การปกครองทองถิ่น 
     
     หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย:  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
ช่ือภาษาอังกฤษ:  Associate Program in Local Government 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย):               อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
ช่ือยอ (ไทย):  อ.(การปกครองทองถ่ิน)  

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ):           Associate Degree in Local Government 
ช่ือยอ (อังกฤษ):            A.(Local Government) 

3. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียน 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 

4.2 ภาษาท่ีใช 
ภาษาไทย 

 4.3 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถ ฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยได
เปนอยางดี  
 4.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน 
       เปนหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาการปกครองทองถ่ิน  
      พ.ศ. 2555 
5.2 เปดสอนภาคการศึกษาท่ี  2 ปการศึกษา  2562 
5.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งท่ี 11 /2561 
     เม่ือวันท่ี  21 / พฤศจิกายน / 2561 
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี............./............... 
     เม่ือวันท่ี........../......../......... 

6. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป  พ.ศ.2563 

7.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
7.1 เจาหนาท่ีและพนักงานของรัฐ สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน 
7.2 ผูนําชุมชน ผูบริหารทองถ่ิน  

8.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  

ลํา
ดับ 

ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ป 

1 นายอานุภาพ พลยะเรศ 3459900156XXX -ค.ม. 
 
-น.บ. 
 
-รป.ม. 

-บริหารการศึกษา 
 
-นิติศาสตร 
 
-การปกครองทองถ่ิน 

สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2538 
 

2540 
 

2550 
2. นายธีระวัฒน สุวรรณพันธ 3490200095XXX -ค.บ. 

 
-รป.ม. 

-ค.บ.สังคมศึกษา 
 

-รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร 

สถาบันราชภัฎ
สกลนคร 
มหาวิทยาลัยอีสาน 

2540 
 
2553 

3 นายวิรัตน พรหมดี 3499900649XXX -วท.บ. 
-น.บ. 
 
-พบ.ม. 

-สาธารณสุขศาสตร 
-นิติศาสตรบัณฑิต 
 
-รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

2529 
2547 
2538 

 
9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 หนวยจัดการศึกษาอําเภอเมืองมุกดาหาร หนวยจัดการศึกษาอําเภอดงหลวง หนวยจัดการศึกษา
อําเภอคําชะอี หนวยจัดการศึกษาอําเภอดอนตาล หนวยจัดการศึกษาอําเภอหวานใหญ หนวยจัดการศึกษา
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โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานสานแว-นาโคกกุง หนวยจัดการศึกษาอําเภอหนองสูง และหนวยจัดการศึกษา
นิคมคําสรอย 

10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
10.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน สงผลใหสถานการณดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  
มีความซับซอนมากยิ่งข้ึนประเทศตาง ๆ ในโลกตางแสวงหาพันธมิตรเพ่ือความอยูรอดและแสวงหาทฤษฎีท่ี
เห็นวาเขากับบริบทของประเทศตนเองได เชนประเทศไทยไดยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
หลักในการพัฒนา โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจสวนดานสังคม ใชหลักการพัฒนาใหทุกคนมามีสวนรวมใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” เพ่ือลดความเหลือมล้ําสรางความเจริญทางเศรษฐกิจใหเขมแข็งและยั่งยืนตลอดจน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในสวนของจังหวัดมุกดาหารเอง มีจุดแข็งเกิดข้ึนมากมายตอความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจ อันจะสงผลดีตอสังคมในพ้ืนท่ี และการเมืองในระดับทองถ่ิน  

นับตั้งแตป พ.ศ.2549 ท่ีไดมีการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 2 ซ่ึงเปนสะพานขาม 
แมน้ําโขงเชื่อมตอจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทําใหมูลคาการคาชายแดนเพ่ิมมากข้ึนหลายเทาตัว ตอมารัฐบาลไดประกาศใหจังหวัด
มุกดาหารเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเม่ือป พ.ศ. 2557 การพัฒนาเศรษฐกิจกาวกระโดดอยางตอเนื่อง 
  ทําใหจังหวัดมุกดาหารเปนศูนยกลางของเสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก (East-West  Economic Corridor) ท่ีเชื่อมตอระหวางพมา 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  

    ชาวมุกดาหารสวนใหญมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ และยังคงถือปฏิบัติสืบตอกันมา
คือ“ฮีตสิบสอง  คองสิบสี่” และยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผาท่ีควรอนุรักษ ฟนฟู และยังคงมีอยูใน 
ปจจุบันเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว คือ ประเพณีปดบาน ประเพณีบุญสวงเฮือ ประเพณีแหกัณฑหลอน 
พิธีกรรม โซถ่ังบั้ง พิธีเหยา พิธีบายศรีสูขวัญ การรําเตยหัวดอนตาล การรําภูไท (ผูไทย) การลําผญา เปนตน 

   นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานสําคัญ ไดแก วัดวาอาราม พระพุทธรูปท่ีมีความสําคัญหลาย
แหง รวมท้ัง มีศาสนบุคคลท่ีไดรับการเคารพนับถือท่ัวประเทศ ไดแก หลวงปูหลา หลวงปูลือ หลวงปูจาม 
แมชีแกว เปนตน ประกอบกับจังหวัดมุกดาหาร มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน ปาไม ภูเขา แมน้ํา ใน
พ้ืนท่ีจํานวนมาก ทําใหจังหวัดมุกดาหารไดถูกขนานนามวา “มุกดาหารเมือง 3 ธรรม” ไดแก ธรรมะ 
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
  อยางไรก็ตามภายใตการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและความสัมพันธกับประเทศเพ่ือน
บาน ทําใหสังคมจังหวัดมุกดาหาร ตองเผชิญกับอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาการหยาราง ปญหา
พฤติกรรมของวัยรุน และปญหาแรงงานตางดาว เปนตน 
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 10.3 สถานการณหรือการพัฒนากลในการปกครองประเทศ 
  ประเทศไทยไดตระหนักถึงปญหาการรวมอํานาจไว ท่ีราชการบริหารสวนกลาง 
ภาระหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลางจึงมีอยูจํานวนมาก ทําใหการบริหารราชการไมครอบคลุม ดูแลไม
ท่ัวถึง ไมสามารถตอบสนองความตองการของการพัฒนาทองถ่ิน ไดถูกตอง และท่ัวถึง การแกปญหาของ
ประชาชนมีความลาชา 

  แนวทางแกไขปญหาดังกลาว จึงเริ่มตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  
จนถึงฉบับปจจุบัน คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 วาดวยการปกครองสวน
ทองถ่ินไดกําหนดบทบาทหนาท่ีใหชุมชนและทองถ่ินใหจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตาง ๆ ตาม
ความพรอมและเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร มี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 55 แหงดังนี้ องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง 
เทศบาลตําบล 22 แหง องคการบริหารสวนตําบล 31 แหง  

  อีกท้ังจังหวัดมุกดาหาร ไดกําหนดทิศทางการพัฒนา ภายใตวิสัยทัศนเมืองการคา 
การเกษตร การทองเท่ียวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน โดยมีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามพลวัตของโลกสูท้ังสังคมฐานความรู   

     สภาพปญหาเดิมและสถานการณท่ีเปนความเสี่ยงท่ีประเทศไทยจะตองเผชิญ ทําใหการ 
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาเพ่ือวางรากฐานใหคน
ไทยเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข 
โดยมี  สุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนา
ตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได และเพ่ือใหการบริหารราชการ
แผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงจําเปนตอง
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก มีความยืดหยุนตามสถานการณความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาและผูเรียนใหเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเปนพลเมืองท่ีดี ตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวญิญาณ มีวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย ขณะเดียวกันตองพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนตอการ
พัฒนาทองถ่ินและชาติ เปนผูท่ีใหความสําคัญกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทาง
ความคิดและอุดมการณบนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน สามารถเปนนักปกครองทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รักษาผลประโยชนของทองถ่ินและของชาติอยางสุจริตและชวย
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ รักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
11.ผลกระทบจากขอ 10.1 – 10.3 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรคํานึงถึงผลกระทบจากสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกและ 

ประเทศไทยในทุกมิติท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
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(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยนํามาใชในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เพ่ือใหนักศึกษาเปนผูท่ีมีความพรอมและมีทาทีท่ีถูกตองตอการศึกษา
ดานการปกครองทองถ่ิน เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวสามารถเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ เปนผูนําท่ีมีคุณธรรม และ
เปนผูสามารถเรียนรูอยางตอเนื่องไดตลอดชีวิต มีวินัยและความเปนพลเมือง มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู ทักษะและสมรรถนะในการบริหารจัดการและการใหบริการของทองถ่ินได
อยางมีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 

11.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
  ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในทุก
ระดับท่ีมีตอพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน มีความสําคัญและจําเปนท่ีจะตองพัฒนาเพ่ือใหทันสมัยทัน
เหตุการณในทุกดาน ใชการปรับตัว พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือสรางทักษะทางปญญา สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสูทองถ่ิน (Change Agent) 
โดยผานกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร สรางเอกลักษณ อัตลักษณ ในทองถ่ินและผลผลิตจากวิทยาลัย
ชุมชนท่ีมีความสามารถเพียงพอและมีความตอเนื่องในการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความสุข สงบและยั่งยืนได 

12.ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 
 12.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
               วิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุม
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
       1.2.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองเรียน 
               -ไมมี 
       1.2.3 การบริหารจัดการ 
               ยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม  จากบุคลากรภายในและภายนอกของวิทยาลัย
ชุมชน  โดยมีผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาสาขาวิชาและบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชน ท่ีรับผิดชอบ
ในการดูแลหลักสูตรเปนผูประสานงานการบริหารหลักสูตร  อาทิเชน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
การตรวจสอบ  การปรับปรุงแกไข  และการนําหลักสูตรไปใช  เพ่ือใหหลักสูตรมีความเปนมาตรฐาน
สามารถนําไปใชเปนขอมูลติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 2 
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ประชาชนเขมแข็ง รวมมือปกครองดูแลกันเอง คือความงอกงามไพบูลยของชุมชนและทองถ่ิน 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร            

 เปนหลักสูตรท่ีสรางคนคุณภาพใหกับทองถ่ิน เปนกําลังสําคัญของการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือไปสู    
การพัฒนาประเทศ 
  1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการทองถ่ิน 
(2) มีความรู ความเขาใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การปกครองทองถ่ิน 
(3) มีทักษะมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ ทักษะการบริหารจัดการทองถ่ิน และมีภาวะ

ผูนํา  
(4) มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
(5) มีทักษะการคิดสรางสรรค คิดแกปญหา และคิดเชิงวิพากษ  
 

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงช้ี 
- พัฒนาหลักสูตรการปกครองทองถ่ิน
ใหมีมาตรฐานตามท่ี  สกอ.กําหนด 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูประกอบการดานการ
ปกครองทองถ่ิน 
- ติดตามการประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

- เอกสารการพัฒนาหลักสูตร 
- รายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและชุมชน  ทองถ่ิน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  เชน  
ชุมชน  ทองถ่ิน  และสถาน
ประกอบการ 

- รายงานความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ความรูและความทันสมัยของหลักสูตร 
- รายงานการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
สาขาการปกครองทองถ่ิน 
- รายงานความพึงพอใจของนายจาง  
และหนวยงานท่ีรับผูสําเร็จการศึกษา
เขาทํางาน 
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หมวดท่ี 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 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 
 2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม 
 2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสําเร็จ
การศึกษาไดไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกต ิ
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชวงชั้นท่ี 4 หรือระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา และคุณสมบัติอ่ืนๆใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 -  พ้ืนฐานความรูดานคณิตศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรมีความแตกตาง

กันมาก 
 -  มีการวางเวนจากการศึกษาในระบบเปนระยะเวลานาน 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา ขอ 2.3  
 จัดสอบวัดความรูพ้ืนฐานใน  4  รายวิชา  คือ  รายวิชาวิทยาศาสตร  รายวิชาคณิตศาสตร  

รายวิชาภาษาอังกฤษ  และรายวิชาภาษาไทย  หากสอบไมผานเกณฑตามท่ีวิทยาลัยกําหนด  จะตองเขา
เรียนปรับพ้ืนฐานเฉพาะรายวิชาท่ีไมผาน 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  

จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปท่ี 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปท่ี 2  50 50 50 50 
ชั้นปท่ี 3   50 50 50 

รวม 50 100 150 150 150 
ผูสําเร็จการศึกษา - - 50 50 50 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
  

รายละเอียดรายจาย ภาคการศึกษา รวมตลอด
หลักสูตร 2/2561 1/2562 2/2562 1/2564 2/2564 1/2565 

คาตอบแทนผูสอน 137,700 145,800 162,000 145,800 129,600 129,600 850,500 
คาวัสดุอุปกรณ
การศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000 

คาบํารุงสถานท่ี   
(สาธารณูปโภคและ 
คาอินเตอรเน็ต) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 45,000 

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

  

 2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบชั้นเรียน  และหรือจัดการเรียนผานสื่อดิจิทัล 
          2.8 การเทียบโอนหนวยกิต 
  เปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา 
พ.ศ. 2560  
    
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90  หนวยกิต  
 3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร 

 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   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. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ศท XX XX 
      ลําดับท่ีของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 
      รหัสกลุมวิชา 
      01  กลุมวิชาภาษา 
      02  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      03  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
 
      อักษรยอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
   ปท XX XX 
      ลําดับท่ีของรายวิชาในสาขาวิชา 
      ลําดับท่ีของสาขาวิชา 
      อักษรยอของสาขาวิชา 
   
              3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

          ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           
       (1) กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา น (ท-ป-ศ) 

 ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา  3 (2-2-5) 
 GE 0101  Thai for Intellectual Development 
 ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 (2-2-5) 
 GE 0102  English for Communication 1 
 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 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  ภาษาประเทศเพ่ือนบาน    3 (2-2-5) 

GE 0107    Neighboring Countries Language 
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 (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 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 ช่ือรายวิชา 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  วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต  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 ช่ือรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา   3 (2-2-5) 
  GE 0101  Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   3 (2-2-5) 
  GE 0102  English for Communication 1 

  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   3 (2-2-5) 
  GE 0103  English for Communication 2 

 
  (1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน  9  หนวยกิต 

 รหัสวิชา ช่ือรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0201  จังหวัดศึกษา     3 (2-2-5) 
  GE 0201  Province Studies 
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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  ช่ือรายวิชา 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) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน  18  หนวยกิต 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
 ปท 0201   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร   3 (3-0-6) 
 LG 0201   Introduction to Political Science 
 ปท 0202   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย   3 (3-0-6) 
 LG 0202   Introduction to Law 

 ปท 0203   การเมืองการปกครองของไทย   3 (3-0-6) 
 LG 0203   Thai Politics and Government 
 ปท 0204   การปกครองทองถ่ิน    3 (3-0-6) 
 LG 0204   Local Government 
 ปท 0205   เศรษฐศาสตรท่ัวไป    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 ช่ือรายวิชา   จํานวนหนวยกิต 
      (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 
  ปท 0207  การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน   3 (2-2-5) 
  LG 0207  Introduction to Social Science Research 
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  ปท 0208  การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ   3 (3-0-6) 
  LG 0208  Public Human Resource Management 

  ปท 0209  การบริหารโครงการและงบประมาณ  3 (2-2-5) 
  LG 0209  Project and Budget Management 
  ปท 0210  การบริหารงานคลังทองถ่ิน   3 (3-0-6)
  LG 0210  Local Financial Management 
  ปท 0211  การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน   3 (3-0-6) 
  LG 0211  Local Administrative Development 
  ปท 0212  นโยบายสาธารณะและการวางแผน   3 (2-2-5) 
  LG 0212  Public Policy and Planning 

 ปท 0213  การเมืองภาคพลเมือง    3 (3-0-6) 
LG 0213  Civil Politics 

 ปท 0214  ภาวะผูนํา     3 (3-0-6) 
  LG 0214  Leaderships    

 ปท 0215  สัมมนาการปกครองทองถ่ิน   3 (2-2-5) 
  LG 0215  Seminar on Local Government 

  ปท 0216  กฎหมายปกครอง    3 (3-0-6)
  LG 0216  Administrative Law 
 
    (2.2) วิชาเลือก                   จํานวน            6       หนวยกิต 

 รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา             จํานวนหนวยกิต 
       (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 
 ปท 0217  กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป   3 (3-0-6) 
 LG 0217  Criminal Law 1 : General Principles 
 ปท 0218  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด   3 (3-0-6) 

LG 0218  Criminal Law 2 : Offense 
 ปท 0219  การจัดซ้ือและจัดจาง    3 (3-0-6) 

LG 0219  Procurement 
 ปท 0220   การจัดสวัสดิการสังคม    3 (3-0-6) 

LG 0220  Social Welfare Management 
 ปท 0221  สุขภาวะชุมชน     3 (3-0-6) 

 LG 0221  Community Health 
 ปท 0222  การจัดการทองเท่ียวชุมชน   3(2-2-5) 

 LG 0222  Community Tourism Management 
 ปท 0223  การจัดผังเมืองและการโยธา   3 (3-0-6) 

LG 0223  Public Works and Town & Country Planning 
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 ปท 0224  การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   3 (3-0-6) 
 LG 0224  Communication for Local Development 

  ปท 0225  การจัดการวิสาหกิจชุมชน    3 (3-0-6) 
 LG 0225  Community Enterprise Management 

 ปท 0226  รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง   3 (3-0-6) 
LG 0226  Constitution and Political Institutions 

 
    (2.3) วิชาการฝกงาน     จํานวน               3  หนวยกิต 
   รหัสวิชา  ช่ือวิชา      (ช่ัวโมง) 
   ปท 0227  การฝกประสบการณ3     (240 ชั่วโมง) 
  LG 0227    Field Experience in Local Government 

 
 (ค) หมวดวิชาเลือกเสร ีไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

   เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือก
จากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไมซํ้าซอนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแลว สวน
รายวิชาท่ีหลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมี
หนวยกิตไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 
    3.1.4 แผนการศึกษาในแตละช้ันป 

  แผนการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ตลอดหลักสูตร 

หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต 
รวม ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 6 6 6 6 3 3 30 
2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 57 หนวยกิต        
 2.1  กลุมวิชาแกน   18  หนวยกิต 9 6  3   18 
   2.2  วกิลุมวิชาเฉพาะดาน  39 หนวยกิต        
  1)  วิชาบังคับ  30 หนวยกิต  3 6 6 12 3 30 
  2)  วิชาเลือก    6 หนวยกิต   3   3 6 
  3)  วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต      3 3 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต      3 3 

รวม 15 15 15 15 15 15 90 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 14 
 

 3.1.5 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  1 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัส
รายวิชา 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ วิชาแกน ปท 0201 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ วิชาแกน ปท 0202 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ วิชาแกน ปท 0205 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
   รวม 15(13-4-28) 

 
 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  2 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ วิชาแกน ปท 0203 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ วิชาแกน ปท 0204 การปกครองทองถ่ิน 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปท 0212 น โยบ ายสาธารณ ะและการ

วางแผน 
3(2-2-5) 

   รวม 15(12-6-27) 
 

ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี  1 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ศท 0302 ก า ร คิ ด ส ร า งส ร รค แ ล ะก าร
แกปญหา 

3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปท 0209 ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ

งบประมาณ 
3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ วิชาเลือก ปท XXX XXXXXXX 3(x-x-x) 
   รวม 15(x-x-x) 
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ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี  2 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก ศท XXX XXXX 3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะ วิชาแกน ปท 0206 องค การและการบ ริห ารงาน

ภาครัฐ 
3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปท 0208 การบริห ารทรัพยากรมนุ ษย
ภาครัฐ 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปท 0214 ภาวะผูนํา 3(2-2-5) 
   รวม 15(x-x-x) 

 
 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป วิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอ

สังคม 
3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปท 0210 การบริหารงานคลังทองถ่ิน 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปท 0211 การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
   รวม 15(14-2-29) 

 
ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี  2 

 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก  ศท XXXX XXXXXXXX 3(x-x-x) 
วิชาเลือกเสร ี วิชาเลือก XXXXXX XXXXXXXX 3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปท 0215 สัมมนาการปกครองทองถ่ิน 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ วิชาเลือก ปท xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะ การฝกงาน ปว 0120 การฝกประสบการณ 3(240) 
   รวม 15(x-x-x) 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา     
       1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชาภาษา 
 ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา     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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1    3 (2-2-5) 

 GE 0102 English for Communication 1 

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางพ้ืนฐาน และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
  
 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   3 (2-2-5) 
 GE 0103  English for Communication 2 
 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางระดับกลาง 
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
ทํางาน 
หมายเหตุ : ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มากอน 

 
ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 
GE 0104    Development of Speaking and Writing  Skills 

 
 ความสําคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพ่ือสรางแรงบันดาล
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 เพ่ือเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัด
สรร 
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ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ    3 (2-2-5) 
GE 0106  English through Recreation 

ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชกิจกรรรมนันทนาการเปนสื่อชวยในการถายทอด
ความหมาย การนําคําศัพท สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได
ถูกตอง 
 

ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบาน     3 (2-2-5)  
GE 0107  Neighboring Countries Languages 

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพทและสํานวนท่ีใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ความ
เขาใจ ในวัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบานภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีใกลกับท่ีตั้งของ
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 หลักธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิต  
ภาวะผูนํา การรูจักใชเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล      
ในชุมชนท่ีเปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 
ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  3 (2-2-5)  

  GE 0203  Civics and Social Responsibility 
  ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาท่ีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
คุณคาและเอกลักษณ ท่ีดีงามอยางไทย การมีจิตอาสา และสํานึกสาธารณะ การมีสวนรวมในระบบ
ประชาธิปไตย วิเคราะหปญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม การจัดทําโครงการในบทบาทหนาท่ีของพลเมือง 
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ศท 0204  พลังของแผนดิน     3 (2-2-5) 
GE 0204  Vitality of the Land 

ความเขาใจเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช (ร.9)  หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน 
 

     กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

 ศท 0301  การเขาใจดิจิทัล     3 (2-2-5) 

 GE 0301  Digital Literacy 

  ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน 
สังคมออนไลน การเรียนรูและการสืบคนจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะหและรูเทาทันสื่อ นําเสนอในรูปแบบ
ดิจิทัล ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
 ศท 0302  การคิดสรางสรรคและการแกปญหา   3 (2-2-5) 
      GE 0302    Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค 
วิธีการแกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา  

 
 ศท 0303  วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303  Science and Environment for Life 
 กระบวนการคิดและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจาก
ปญหาสิ่งแวดลอม วิกฤตพลงังาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   3 (2-2-5)   
GE 0304  Computer Program 
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางาน การใชงานและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร ฝกโปรแกรม

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 การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย 
และสวนลด ข้ันตอนในการสํารวจขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 

ปท 0201 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3 (3-0-6) 
LG  0201 Introduction to Political Science  

แนวคิด ทฤษฎี ขอบขายของหลักรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตรกับสาขาวิชา
อ่ืน   ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และกระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง            
กลุมผลประโยชน ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ 
 
ปท  0202 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3 (3-0-6) 
LG  0202 Introduction to Law  

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกฎหมาย ท่ีมาของ
กฎหมาย การจัดทําและเสนอรางกฎหมาย การตีความ การบังคับใชกฎหมาย กฎหมายแพงและพาณิชย 
กฎหมายอาญา ระบบตุลาการ กระบวนการยุติธรรมทางเพง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
ปท  0203 การเมืองการปกครองของไทย 3 (3-0-6) 
LG  0203 Thai Politics and Government  

 องคความรูทางการเมืองและการปกครอง ท่ีเปนประโยชนตอการเมืองและการปกครองของไทย 
การศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทยของไทยดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ใหผูเรียนวิเคราะหปรากฏการณทางการเมืองไทยตาง ๆ 
  
ปท  0204 การปกครองทองถิ่น 3 (3-0-6) 
LG  0204 Local Government   

แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ พัฒนาการเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน รูปแบบขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประวัติและพัฒนาการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย โครงสราง องคประกอบ 
และอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย ปญหา ตลอดจนแนวโนมการปกครองทองถ่ินไทยใน
อนาคต  
 
ปท  0205 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3 (3-0-6) 
LG  0205 General Economics  

 หลักการเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคดานการเมืองและเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากร 
พฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา และปจจัยการผลิตในตลาด การ
กําหนดรายไดประชาชาติ การออม การลงทุน อุปสงคและอุปทานของเงิน สภาพและปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนแนวทางแกไขของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการคาระหวางประเทศ 
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ปท  0206 องคการและการบริหารงานภาครฐั 3 (3-0-6) 
LG  0206 Organization and Public Administration  
 ทฤษฏีเก่ียวกับองคการ การบริหารงานภาครัฐ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน      
การสั่งการหรือการอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม 
 
ปท 0207 การวิจัยทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน 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 การพัฒนาบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียน โยกยาย การเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ การออกจากราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางการเมือง 
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  

 ระบบงานคลังของหนวยงานของรัฐและทองถ่ิน การจัดการการคลังสวนทองถ่ินในมิติของรายรับ 
รายจาย และเงินอุดหนุน การพ่ึงตนเองทางการคลัง ความสัมพันธระหวางการคลังและเศรษฐกิจทองถ่ิน 
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังและงบประมาณทองถ่ิน การวิเคราะหแผนและโครงการเพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณ       การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะหงบดุลคลังทองถ่ิน
ขอจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังทองถ่ิน 
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ปท 0211 การบริหารการพัฒนาทองถิ่น 3 (3-0-6) 
LG 0211 Local Administrative Development  

 แนวคิดการบริหาร การพัฒนา การพัฒนาทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 
วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารการพัฒนาทองถ่ิน การมีสวนรวมของประชาชน องคกรเอกชน 
และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของบทบาทขององคกรปกครองทองถ่ินในการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะห
โครงการพัฒนาของทองถ่ิน 
 
ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (2-2-5) 
LG 0212 Public Policy and Planning  
 แนวคิดและวิธีการในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการบริการสาธารณะ การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ การประเมินผลของนโยบาย การวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผน ข้ันตอนของการ
วางแผน สารสนเทศในการทําแผน การนําแผนไปปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและ
การวางแผน     การฝกปฏิบัติในการจัดทําแผนในระดับทองถ่ิน 
 
ปท 0213      การเมืองภาคพลเมือง     3(3-0-6) 
LG 0213        Civil Politics 

แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง สิทธิ หนาท่ี และการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการสราง
สํานึกความเปนพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม ภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย  
 

ปท 0214 ภาวะผูนํา 3 (3-0-6) 
      LG 0214 Leaderships  
 แนวคิด และหลักการเก่ียวกับภาวะผูนํา คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทหนาท่ีของผูนํา ทักษะ
การแกไขปญหาความขัดแยง การสรางทีมงาน ภาวะผูนําและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณี
ตัวอยางและฝกทักษะการรับรูทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลตอสังคม การชวยเหลือกันทางสังคม การ
สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคล การพัฒนาทัศนคติ การเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมท่ีถูกตอง เพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพการเปนผูนําชุมชน 
 

ปท 0215 สัมมนาการปกครองทองถิ่น    3 (2-2-5) 
LG 0215 Seminar on Local Government  

 หลักการสัมมนา ศึกษาการเมืองการปกครองทองถ่ิน การปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน บทบาทของทองถ่ินเพ่ือลดความเหลี่อมล้ําทางสังคม การวิเคราะหแนวโนมการ
กระจายอํานาจของทองถ่ินในอนาคตโดยรูปแบบการจัดสัมมนา  
 

ปท 0216 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 
LG 0216 Administrative Laws  

ประวัติ แนวความคิดและทฤษฎีทางการปกครอง ท่ีมาของกฎหมายปกครอง ระบบกฎหมาย
ปกครองไทย ความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน การวิเคราะหปญหาทางการปกครอง คําสั่งทางปกครอง 
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คดีปกครอง     วิธีพิจารณาคดีปกครอง และพระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครอง 

 
ปท 0217 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป 3 (3-0-6) 
LG 0217 Criminal Laws : General Principles  

ลักษณะของกฎหมายท่ัวไป หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ลักษณะของโทษ     
การกําหนดโทษ เหตุตางๆอันเก่ียวกับการลงโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 รวมถึง
บทบัญญัติท่ีใชแกความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 

 
ปท 0218 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 (3-0-6) 
LG 0218 Criminal Laws : Offense  

แนวความคิดในการกําหนดความผิดประเภทตาง ๆ และวิธีการลงโทษหลักกฎหมายเก่ียวกับ
ความผิดลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานตางๆ 
หมายเหตุ : กอนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป มา
กอน 

 
    ปท 0219 การจัดซ้ือและจัดจาง 3 (3-0-6) 
    LG 0219 Procurement  

แนวคิดการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับปจจุบัน 
หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - GP) 
วาดวย วิธีการจัดหา การจัดทําเอง การจัดซ้ือจัดจาง การควบคุม บริหารสัญญา การตรวจสอบ การ
จําหนาย โดยเนนกรณีศึกษาการจัดซ้ือจัดจางในหนวยงานของรัฐ 

 
ปท 0220 การจัดสวัสดิการสังคม  3 (3-0-6) 
LG 0220 Social Welfare Management  

แนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการทางสังคมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน แนวโนมในอนาคต บทบาทหนาท่ี
ของรัฐ  นโยบายดานการบริการทางสังคมของรัฐ รูปแบบสวัสดิการสังคม บทบาทของรัฐทองถ่ินและ
ประชาชนในการจัดสวัสดิการทางสังคม  เทคนิคการใหบริการสวัสดิการทางสังคม  กรณีศึกษาการบริการ
สวัสดิการสังคมและชุมชน 

 
ปท 0221 สุขภาวะชุมชน 3 (3-0-6) 
LG 0221 Community Health  

ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดเรื่องสุขภาวะในชุมชน ตลอดจนนโยบายสุขภาพแหงชาติ 
ระบบสุขภาวะชุมชน หลักประกันสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพ การดูแลรักษา
สุขภาพองครวม   การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ การประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินและ
การแพทยทางเลือกในการดูแลสุขภาวะชุมชน กรณีศึกษาเก่ียวกับสุขภาพชุมชน 
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ปท 0222 การจัดการทองเท่ียวชุมชน 3(2-2-5) 
LG 0222  Community Tourism  Management  

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน นโยบายรัฐเก่ียวกับการทองเท่ียว กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว  ศึกษาวิเคราะหศักยภาพดานการทองเท่ียวของทองถ่ิน รูปแบบการจัดการ
ทองเท่ียว บทบาทของทองถ่ินและชุมชนตอการทองเท่ียว การวางแผน การวางกลยุทธการจัดการทองเท่ียว
ของทองถ่ินอยางยั่งยืน   

 
ปท  0223 การจัดผังเมืองและการโยธา 3 (3-0-6) 
LG  0223 Public Works and Town & Country Planning  

หลักการ กฎหมายท่ีเก่ียวของในการวางผังเมือง การจัดการวางผังเมือง การออกแบบผังเมืองใน
ชุมชนกระบวนการวางผังเมือง มาตรการตาง ๆ ในการวางผังเมือง 

 
ปท 0224 การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 3 (3-0-6) 
LG 0224 Communication for Local  Development  
 กระบวนการสื่อสาร วิเคราะหปญหาของการสื่อสารในทองถ่ิน บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน การสื่อสารในหลายรูปแบบในชุมชน การฝกปฏิบัติดานการสื่อสารในชุมชนรวมกับหนวยงานใน
ระดับพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 
ปท 0225 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3 (3-0-6) 
LG 0225 Community Enterprise Management  

ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือน ลักษณะแนวคิด ประเภท วิธีการ 
กระบวนการ รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิต การ
สงเสริมการตลาด      กลยุทธการพัฒนาความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน บทบาทของทองถ่ินในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และกรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
 
ปท 0226 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3 (3-0-6) 
LG 0226 Constitution and Political Institutions  
 ทฤษฎีท่ัวไปของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเก่ียวกับรัฐ อํานาจรัฐ วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม 
รูปแบบของรัฐธรรมนูญ การแบงแยกอํานาจอธิปไตย ความสัมพันธระหวางอํานาจ สถาบันการเมืองของ
ประเทศท่ีใชระบบการปกครองประชาธิปไตย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระบบการเมืองของประเทศและศึกษา
รัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน 
 
ปท 0227 การฝกประสบการณ 3(240 ชม.) 
LG 0227 Field Experience in Local Government  
 ฝกปฏิบัติงานดานการปกครองทองถ่ินในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองคกรอ่ืน ๆ        
การบริหารจัดการโครงการ โดยเนนงานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งาน
บุคลากร งานใหบริการสาธารณะ งานสํารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประสานงานชุมชน การให
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ความรู การจัดนิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน 
 
 

 3.2 อาจารยผูสอน 
               3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
  

ลํา
ดับ 

ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ป 

1 นายอานุภาพ พลยะเรศ 3459900156XXX ค.ม. 
 
น.บ. 
 
รป.ม. 

บริหารการศึกษา 
 
นิติศาสตร 
 
การปกครองทองถ่ิน 

สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2538 
 

2540 
 

2550 
2. นายธีระวัฒน  

สุวรรณพันธ 
349020009XXX ค.บ. 

 
รป.ม. 

ค.บ.สงัคมศึกษา 
 

รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร 

สถาบันราชภัฎ
สกลนคร 
มหาวิทยาลัยอีสาน 

2540 
 
2553 

3 นายวิรัตน พรหมดี 3499900649XXX วท.บ. 
น.บ. 
 
พบ.ม. 

สาธารณสุขศาสตร 
นิติศาสตรบัณฑิต 
 
รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

2529 
2547 
2538 

 
3.2.2 อาจารยประจํา 
 

ช่ือ -สกุล ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ป 

นายสุรยิะ  พิศิษฐอรรถการ ครูชํานาญการ ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

เศรษฐศาสตร 
พัฒนาสังคม 

ม.เชียงใหม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2524 
2538 

นางสมร  นิลเกษม ครูชํานาญการ นศ.บ. 
 
นศ.ม. 

ประชาสมัพันธ 
 
ประชาสมัพันธ 

ม.เทคโนโลยภีาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ม.กรุงเทพ 

2536 
 

2543 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 

ชื่อ - สกุล ตําแหนงและ      
ท่ีทํางาน 

วุฒิ  การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ี
สําเร็จ 

นางพัชรี  บุตรดีวงศ ผูจัดการธุรกิจสวนตัว 
รานจําหนายวัสดุกอสราง 

วท.บ.(เทคโนโลยี 
การเกษตร) 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร) 

วิทยาลัยครสูกลนคร 
 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2534 
 
2546 

วาท่ี พ.ต.ณรงค  ดาหาร ทนายความอิสระ 
 

น.บ. 
พบ.ม. 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

2536 
2540 

นายอดิเรก  บุตดีวงศ ขาราชการบํานาญ น.บ. มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2532 

นายกุนจันทร  สิงหส ุ
 

นักวิชาการสวัสดิการและแรงงาน
ระดับชํานาญการ  
สนง.สวัสดิการคุมครองแรงงาน 
จ.มุกดาหาร 

ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) 
น.บ. 
 
ศศ.ม. 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2528 
2543 
 
2535 

ดร.กิตติรัตน  กุลตงัวัฒนา 
 
 

กรรมการผูแทนหอการคาจังหวัด 
ผูจัดการธุรกิจสวนตัว ระหวาง
ประเทศ  
(ไทย-ลาว) บริษัทเกียรตณิัฐฎา  
ทรานสปอรต 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร) 
ปร.ด.(ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี 

2522 
2547 
2556 

พ.ต.ท.คเชนท  พันนุมา 
 

เจาพนักงานสืบสวนสอบสวน  
สภ.เมืองมุกดาหาร 

น.บ. 
น.ม. 
 
นบท. 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลมัหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
สถาบันเนติบัณฑติไทย 

2538 
2547 
 
2556 

นายทองเสริฐ  ใจตรง 
 

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและ
แผน  8 ว. 
สสจ.มุกดาหาร 

ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร) 
ศศ.ม.(ยุทธศาสตร
การพัฒนา) 

มสธ. 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี 

2529 
 
2546 

นายสมศักดิ์  สีบุญเรือง หอการคาจังหวัดมุกดาหาร บธ.บ.(การจัดการ
ท่ัวไป) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

2551 

นายนราวิชญ  มณีฤทธ์ิ เจาพนักงานปกครอง 
ชํานาญการ อ.เมืองมุกดาหาร 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2539 
2542 

นายพัฒนา  วงศประทุม พัฒนาการอําเภอคําชะอี ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน) 
ศศ.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

2533 
2549 

พ.ต.อ.หมั่น  สิงหสตุ พนักงานสอบสวนผูทรงคณุวุฒิ  
กองกํากับการสถานีตํารวจภูธร
จังหวัดมุกดาหาร 

น.บ. 
น.ม. 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

2532 
2546 

นายมานิต  วรหาญ 
 

ขาราชการบํานาญ ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 
รป.ม. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร 

2515 
2544 
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นายชัยบูรณ  อินผล ขาราชการบํานาญ น.บ. 
กศ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2533 
2539 

นายจิรเดช  ปราวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ทต.บานแกง 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

2539 
 
2547 

พ.ต.ท.ถาวร ชัยหงษา พนักงานสอบสวน 
สภ.ดอนตาล 

น.บ. มหาวิทายาลยัสโุขทัยธรร
มาธิราช 

2536 

พันเอกสมศักดิ์  ตรงงาม สัสดีจังหวัดมุกดาหาร ร.บ.(การเมืองการ
ปกครอง) 
รป.ม. 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

2530 
2555 

นายอนันต  ปริปุรณะ ผูอํานวยการ 
 

กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
กศ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

มศว.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2524 
 
2548 

นางสมประสงค  ออนแสง ครูชํานาญการพิเศษ  
 

กศ.บ.(ภูมิศาสตร) 

ศศ.ม.(วัฒนธรรม

ศาสตร) 

มศว.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2529 
2550 

ร.ต.ท.วิเชียร ดวงขันธ รองสปป. สภ.คําชะอี ร.บ.ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร 
รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาฬสินธุ 

2535 
 
 
2558 

นายศักดิ์ศรี ไขศร ี เจาหนาท่ีรัฐ รัฐประศาสนศาสตร 
รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 
 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2544 
 
2554 

นางปวีณรัตน แสงโทนโพธ์ิ นักบรหิารสวัสดิการสังคม ศศ.บ.การพัฒนา
ชุมชน 
ร.ม.รัฐศาสตร 
ปร.ด.รัฐประศาสน
ศาสตร 

สถาบันราชภฏัสกลนคร 
 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

2541 
 
2553 
 
2557 

 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับการฝกประสบการณ  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
เปนภาคบังคับ 

     4.1. ผลการเรียนรูของการฝกประสบการณ  
      ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณการฝกงานของนักศึกษา มีดังนี้ 

1. ทักษะในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน/องคกร/สถาน 
ประกอบการท่ีเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ิน ตลอดจนมีความสามารถในการทํา Project based ใน
ทองถ่ิน 
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2. บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปพัฒนางานไดอยางเหมาะสม 
3. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
4. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน  

ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับหนวยงาน/องคกร/สถานประกอบการ ท่ีเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ิน 
5. มีทักษะในการนําเสนอและแสดงความคิดเห็นได 

     4.2 ชวงเวลา 
     ชั้นปท่ี 3 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  จํานวน 15 สัปดาห 
 

5.ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
ตามขอกําหนดในคูมือการทําโครงงานการปกครองทองถ่ิน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 
      โครงงานทางการศึกษาปกครองทองถ่ิน เปนการทําโครงงานเพ่ือการสรางสรรค พัฒนาตนเอง  

โดยนักศึกษาสามารถวิเคราะหและประยุกตการเรียนรู หรือสามารถวางแผนงานการเปนผูนําท่ีดี นําเสนอ
ตอคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน 

5.2 ผลการเรียนรู 
      นักศึกษาสามารถทํางานเปนกลุม มีความเชี่ยวชาญในการนําหลักการ ทฤษฎีมาประยุกตใน

การโครงงาน มีผลงานท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนาเปลี่ยนแปลงาจากเดิม 
 5.3 ชวงเวลา 

     ชั้นปท่ี 3 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
      3 หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

     1. ประกาศตารางการทํางานโครงงาน 
      2. แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน 
      3. จัดทําคูมือการทําโครงงาน 
      4. ประกาศเกณฑการใหคะแนนในแตละกระบวนการของการดําเนินงาน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

     1. ประเมินผลจากการติดตามความกาวหนาในการทําโครงงานตามเกณฑการใหคะแนน ตาม
กระบวนการของการดําเนินการจัดทําโครงงาน 
      2. ประเมินจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา 
      3. การนําเสนอผลการดําเนินการ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลง 
หรือผลการพัฒนาจากการดําเนินโครงงาน โดยการจัดสอบการนําเสนอ ท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดท่ี 4 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีความเปนพลเมือง - สงเสริมใหมีจิตและพฤติกรรม ดานความรับผิดชอบตอผูอ่ืน

และสงัคม รูจักหนาท่ีตนเองและการใชเสรีภาพ มีวินัย  เคารพ
กฎ  กติกา 
- โครงการจิตอาสา 

1.2 มีความสามารถในการวิเคราะหและ
แกปญหา 

- มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม นําเสนอ และรับฟง
ความคิดเห็นจากกลุมอ่ืนๆ 

1.3 มีจิตบริการ  มีความเปนผูนํา  และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

- กําหนดใหการเรียนการสอนแตละรายวิชาสอดแทรกให
นักศึกษามีความเสียสละ  มีจิตสํานึกสาธารณะ  และมี
กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาไปทํากิจกรรมรวมกับ
ชุมชน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู 

  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอ่ืน 
  (3) ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝเรียนรู   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา 
  กลยุทธการสอน 
  (1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ 
  (3) จัดทําโครงงานท่ีสะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธการวัดและประเมินผล 
   (1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผูเรียนประเมินตนเอง 

 2.1.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู 
(1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง 
(2) มีความรู  ความเขาใจ เห็น คุณคาของศิลปวัฒนธรรม และภู มิปญญา เขาใจ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
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(3) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผล
กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

(4) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลย ี

กลยุทธการสอน 
(1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปน

กลุม 
(2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง 

และนําเสนอความรูได 
(3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณ 
(4) ฝกทักษะตางๆ ท่ีเปนจุดเนนของแตละรายวิชา 
กลยุทธการวัดและประเมินผล 

  (1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู 
  (2) การประเมินยอยเพ่ือปรบัปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย   
  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) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
  (2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ 
  (3) ประเมินการทํางานรวมกัน 
  2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม 
  (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน 
  (3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพ่ึงตนเองได 
  กลยุทธการสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
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  (2) การฝกการทํางานเปนทีม 
  (3) ฝกบทบาทภาวะผูนํา และผูตาม 

 กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการทํางานเปนกลุม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุม 
  (3) ประเมินภาวะผูนํา และผูตาม 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู 
  (1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยาง
เหมาะสม 

(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธการสอน 
   (1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ 
   (2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตางๆ 
   (3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
 
  กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานท่ีปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรียนรู 

(1) ซ่ือสัตยสุจริต 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) ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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 2.2.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู 

 (1) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ แนวคิด หลักการท่ีสําคัญของวิชาการปกครองทองถ่ิน 
 (2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู และการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาและแกปญหา 

การปกครองทองถ่ิน 
  (3) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการสวนทองถ่ิน 

กลยุทธการสอน 
(1) การเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  (2) การเรียนการสอนตามกระบวนการแกปญหา และนําเสนอผลการเรียนรูของผูเรียน 
  (3) การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี   

วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากการปฏิบัติจริง 
 (2) ประเมินจากผลงาน  
 (3) ประเมินระหวางเรียนและประเมินผลรวม  
2.2.3 ทักษะทางปญญา 

  ผลการเรียนรู 
(1) สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา 

  (2) สามารถประยุกตใชความรูและหลักวิชา เพ่ือพัฒนาและเสนอแนวทางการแกปญหาได
อยางสรางสรรค   

กลยุทธการสอน 
(1) ฝกทักษะกระบวนการคิด รายบุคคลและกระบวนการกลุม 

   (2) มอบหมายงานในลักษณะการทําโครงงาน 
  (3) จัดกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติในสถานการณจริง    

วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกปญหา 
 (2) ประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย  

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู 
(1) สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี สรางสรรค และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

อยางเหมาะสม 
  (2) มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง และสวนรวม 
  (3) สามารถพัฒนาตนเองดานมนุษยสัมพันธ และปรับตัว วางตัวไดอยางเหมาะสมกับ
บทบาทหนาท่ีใหทํางานรวมกับผูอ่ืนได   

กลยุทธการสอน 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหแสดงออกทางความคิด เปดโอกาสผูเรียนแสดงออกทาง

ความคิดอยางสรางสรรค 
   (2) มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม 
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   (3) จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาในรายบุคคลและรายกลุม  
 
   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุม  
 (2) ประเมินจากผลงาน การนําเสนองาน  
 (3) ประเมินตนเอง เพ่ือนรวมชั้นเรียน และครูผูสอน 
 2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู 
(1) มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คนควาขอมูล และนําเสนอ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (2) สามารถวิเคราะหขอมูล สื่อสาร และนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (3) สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะห ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายขอมูล ไดถูกตอง   

กลยุทธการสอน 
(1) การมอบหมายงาน 

  (2) การทําโครงงานกลุม 
  (3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (4) ฝกทักษะการนําเสนอ และการพัฒนาปรับปรุง   

วิธีการวัดและประเมินผล 
   (1) ประเมินผลงาน 
   (2) ประเมินผลโครงงาน 
   (3) ประเมินผลการฝกทักษะ 

3.แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวา
เปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได 
โดยผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  (1) ซ่ือสตัยสุจริต มีวินัย และรับผิดชอบ 

  (2) เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกา ของสังคม 

  (3) รูจักแบงปน และมีจิตสาธารณะ 

2. ดานความรู 
  (1) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ แนวคิด หลักการท่ีสําคัญของวิชาการปกครองทองถ่ิน 
  (2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู และการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาและแกปญหา 

การปกครองทองถ่ิน 

  (3) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการในการปกครองทองถ่ิน 
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3. ดานทักษะทางปญญา 
   (1) สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา 

   (2) สามารถประยุกตใชความรูและหลักวิชา เพ่ือพัฒนาและเสนอแนวทางการแกปญหาได

อยางสรางสรรค  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรีและสรางสรรค และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

อยางเหมาะสม 

   (2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและรับผิดชอบตอสวนรวม 

  (3) สามารถพัฒนาตนเองดานมนุษยสัมพันธและปรับตัววางตัวไดอยางเหมาะสมกับ
บทบาท หนาท่ี ใหทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คนควาขอมูล และนําเสนอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (2) สามารถวิเคราะหขอมูล สื่อสาร และนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (3) สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะห ประมวล การแปล
ความหมาย และสื่อความหมายขอมูล ไดถูกตอง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุมวิชาภาษา                  
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

                

ปญญาจากวรรณกรรม                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ                 
ภาษาประเทศเพ่ือนบาน                 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

                

จังหวัดศึกษา                 
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต                 
พลเมืองกับความรับผดิชอบตอสังคม                 
พลังของแผนดิน                  

กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

                

การเขาใจดิจิทัล                 
การคิดสรางสรรคและการแกปญญา                 
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รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต                 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปู                 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
ความรูเบือ้งตนเก่ียวกับรัฐศาสตร                

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                

การเมืองการปกครองของไทย                

การปกครองทองถ่ิน                

เศรษฐศาสตรท่ัวไป                

องคการและการบริหารงานภาครัฐ                

การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน                

การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครฐั                

การบริหารโครงการและงบประมาณ                

การบริหารงานคลังทองถ่ิน                

การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน                

นโยบายสาธารณะและการวางแผน                

การเมืองภาคพลเมือง                

ภาวะผูนํา                

สัมมนาการปกครองทองถ่ิน                

กฎหมายปกครอง                

กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป                
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รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข   

การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
กฎหมายอาญา 2 :ภาคความผิด                

การจัดซ้ือและจัดจาง                

การจัดสวัสดิการสังคม                 

สุขภาวะชุมชน                

การจัดการทองเท่ียวชุมชน               

การจัดผังเมืองและการโยธา                

การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน                

การจัดการวิสาหกิจชุมชน                

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                

การฝกประสบการณ                
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หมวดท่ี  5 
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ํากวาปริญญา พ.ศ. 2560  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา
และประสบการณภาคสนาม ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ท่ีสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 

กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) กําหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  สุมรายวิชาในหมวด 

วิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี  
 (2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามท่ีกําหนดเกณฑการประเมินผลการ 

เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน 
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตาม 
มาตรฐานการเรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ท่ีมอบหมายของรายวิชา 

(3) ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6  
ท่ีอาจารยประจําวิชาจัดทํา เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา ท่ีแสดง
ใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจดัการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร  ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
ท่ีกําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานท่ียืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี
กําหนด  

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

(1) แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย 
  - กรรมการจากสํานักวิชาการ 
  - กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  - ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ  

(2) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร 
- กําหนดกระบวนการหรอืข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ 

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
- กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาท่ีมีผูสําเร็จการศึกษา 

โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูท่ีเก่ียวของ 
- กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ท่ีตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเก่ียวของ

ทราบเพ่ือการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร   แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 

- ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรอืข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
- จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา  

(3) กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 
- กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผู ใหขอมูล ท่ีสามารถนํามาใชวิเคราะห

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา  เพ่ือประเมินความสําเร็จ
ของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

-  พัฒนาเครื่องมือ ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตองใชดําเนินการเก็บรวบรวม 
ขอมูลจากผูใหขอมูลตามท่ีกําหนดไว 

- ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเม่ือสิ้นสุดป
การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

-  จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานท่ียืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว   

  
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 
 (1) เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

 (2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน 
 (3) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา 
 (4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน 
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หมวดที ่ 6   
การพัฒนาอาจารย 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คูมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย  

1.2 สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล การ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ 
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
   2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานท้ังภายในและหนวยงานภายนอก  

  2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกตใชความรูท่ีไดใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน  

 2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) 
เพ่ือใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร  
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

   2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  
   2.2.2 ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนาความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ

หลักสูตร  
   2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

    2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที ่ 7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

1.1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจายประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร
ไมได และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 3 คน และ
ในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย 1 คน  
 1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยาง
นอยทุก ๆ 5 ป 
2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  
  หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในขณะท่ีนักศึกษากําลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทํา 
ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิต มีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพ่ือการแกไขปรับปรุง เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู 3) 
ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้  

1. ติดตาม สํารวจความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง  
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในหลักสูตร  
3. จัดการประชุมโดยเชิญผูใชบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร  
4. สรางความเชี่ยวชาญใหกับนักศึกษา ดวยการลงมือทําดวยการเรียนรูจาก การทํางาน (Work-based 

Learning)  
5. จัดกิจกรรมเสริม ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณและ

วิกฤติทางการปกครองทองถ่ิน  
6. จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ดวยองคความรูทางดานการปกครอง

ทองถ่ินใหกับชุมชน  
7. เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทํางานแบบมีสวนรวม และการสรางเครือขายชุมชน การเรียนรู 

3.  นักศึกษา 
อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมการดูแล การให

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา 
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4.  อาจารย 
  4.1 การรับอาจารยใหม 
  การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน หรือคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตรงหรือ
สัมพันธกับรายวิชาท่ีสอนและมีประสบการณท่ีสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 5 ป 
  4.2 การคัดเลือกและแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
       เปนไปตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนวาดวยคุณสมบัติ และหลักเกณฑเก่ียวกับผูสอนพิเศษ  
พ.ศ. 2558  โดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารแตงตั้งอาจารยพิเศษตามคําแนะนําของหนวยจัดการศึกษา  มีหัวหนา
สาขาวิชาพิจารณากลั่นกรองจากประวัติการศึกษา คุณวุฒิ  คุณสมบัติและประสบการณทํางานตรงจากหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเบื้องตน นําเสนอใหคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารพิจารณากลั่นกรอง 
เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบและใหผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษทุกภาค
การศึกษา 
 
 4.3 การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนประจําสาขาวิชา ประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน   การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดยจะเก็บรวบรวมท้ังหมดเพ่ือ
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให
บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือใหไดผูสําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
5.  หลักสูตร 

5.1 การออกแบบหลักสตูรเปนไปตามเกณฑการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 5.2 กํากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดย ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือ
หัวหนาสาขาวิชา ไดแก การจัดทํา มคอ.3  มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 รวมท้ังการนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอน 
 5.3 หลักสูตรการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอนท่ีนําไปใชไดจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง   

5.4 มีการประเมินผูเรียนกอนจบหลักสูตรโดยกระบวนการสอบประมวลความรู  และกระบวนการสัมมนา
หลังการฝกประสบการณวิชาชีพ 
6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  มีสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณอยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา  และมีการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและผูสอนตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนา
สาขาวิชาหรือผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา นําผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาปรับปรุง 
7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตาม
ตัวบ งชี้ ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห งชาติ  หรือตั วบ งชี้ ท่ี หลักสูตรพัฒนาข้ึน เอง 
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
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 ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปท่ี 
1 

ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

ปท่ี 
5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร 

x x x   

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี) 

x x x   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ  
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

x x x   

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x   

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

- x x   

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน x x x   
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อยางนอย   

ปละ 1 ครั้ง 
x x x   

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ 
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑติใหม ท่ีมีตอคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ท่ีมตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยมากกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

- - - x x 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป      
ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี)      
ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ)      
 

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้   
         ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ท่ีมีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแต
ละป  
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หมวดที ่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

1) การประชุมสัมมนารวมกัน ระหวางผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาสาขาวิชา  และผูสอน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติท่ีดีรวมกัน 
  2) ประเมินจากความพึงพอใจของผูเรียน 

 3) สาขาวิชามีการกําหนดใหผูสอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ในแตละรายวิชา  หัวหนา
สาขาวิชาหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินกลยุทธการสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งตอไป   
 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

สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และตัวบงชี้เพ่ิมเติมในหมวดท่ี 7 ขอ 7 รวมท้ังผานการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน 
   
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินนักศึกษา ผูใชผูสําเร็จการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 
2) วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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ภาคผนวก  ก 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง 

 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
พ.ศ. 2548  

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสรางหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

จํานวนหนวยกิต 
หลักสูตรเดิม  
พ.ศ. 2556 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
2.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 57 หนวยกิต ไมนอยกวา 58 หนวยกิต ไมนอยกวา 57 หนวยกิต 
    2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี     2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
    2.2 กลุมวิชาชีพ     2.2 กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 40 หนวยกิต ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
         2.2.1 วชิาบังคับ            2.2.1 วชิาบังคับ 30 หนวยกิต จํานวน     30 หนวยกิต จํานวน     30 หนวยกิต 
         2.2.2 วชิาเลือก          2.2.2 วชิาเลือก 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
         2.2.3 วชิาการฝกงาน          2.2.3 วชิาการฝกงาน 3 หนวยกิต ไมนอยกวา 4 หนวยกิต ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต ไมนอยกวา 91 หนวยกิต ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
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      ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย    : หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร  

    สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน     
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in Local Government 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา 
การปกครองทองถ่ิน 
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Local 
Government 

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2560 การกําหนดชื่อปริญญาระดบั
อนุปริญญาวา “อนุปริญญา” แลวตามดวยชื่อ
สาขาวชิาและกําหนดใชอักษรยอวา  
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนปุริญญา พ.ศ. 
2548 

ช่ืออนุปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)     : อนุปริญญาศิลปศาสตร  
                       สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Arts Local Government 
ชื่อยอ (ไทย)      : อ.ศศ.(การปกครองทองถ่ิน) 
ชื่อยอ (อังกฤษ)  : A.A.(Local Government) 

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

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 
เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 การกําหนดชื่อ
ปริญญาระดับอนุปริญญาวา “อนุปริญญา” 
แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาและกําหนดใช
อักษรยอวา  
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพ่ือใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 
2548 

ปรัชญาของหลักสูตร 
      มุงสรางปญญา พัฒนาทองถ่ิน ใกลชิดประชาชน 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
        ประชาชนเขมแข็ง รวมมือปกครองดูแลกันเอง คือ
ความ  งอกงามไพบูลยของชุมชนและทองถ่ิน 

ปรับปรุงใหสอดคลองกับพนัธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

ความสําคัญของหลักสูตร 
                   - 

ความสําคัญของหลักสูตร 
        เปนหลักสูตรท่ีสรางคนคุณภาพใหกับทองถ่ิน เปน
กําลังสําคัญของการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือไปสูการพัฒนา
ประเทศ 

ปรับปรุงใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและความรูใหม ทางดานการ
ปกครองทองถ่ิน 

5. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
    เพ่ือสรางผูเรียนใหเปนนักพัฒนาทองถ่ิน ท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้  
      1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ ท่ีสําคัญของ
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 

2. สามารถใชความรูภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีเก่ียวของ               
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในทองถ่ิน 

3. มีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จรยิธรรม 
4. มีมนุษยสัมพันธและมีความรับผิดชอบตองาน ตนเอง และ

สังคม 
 5. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รวมท้ังนําขอมูล สถิติ ตัวเลข มาใชในการปฏิบัติงานในทองถ่ิน 

5. วัตถุประสงคของหลักสูตร  
    เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้  
    1. มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการทองถ่ิน 
    2. มีความรู ความเขาใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การ
ปกครอง 
    3. มีทักษะมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ ทักษะการ
บริหารจัดการทองถ่ิน และมีภาวะผูนํา  
    4. มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ 
    5. มีทักษะการคิดสรางสรรค คิดแกปญหา และคิดเชิง
วิพากษ  

 

ปรับปรุงเพ่ือมุงเมนการพัฒนาผูเรียน ตาม 
Learning outcome ของหลักสูตร  
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5. โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  91  หนวยกิต  
  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   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 

5. โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  90  
หนวยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  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 วชิาการฝกงาน                     3  นก.     
3)  หมวดเลือกเสรี  ไมนอยกวา        3  นก.    

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. หากเปนรายวิชาใหมท่ีไมไดมีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยูในหลักสูตรเดิม ใหระบุขอมูลในชองหลักสูตรใหมและเวนวางในชองหลักสูตรเดิม พรอมระบุในชองหมายเหตุ
วา “รายวิชาใหม” 

หมวดวิชาเฉพาะ  58  หนวยกิต   
1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  18  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศศ 0201   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร   3(2-2-5) 
ศศ 0202   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย    3(3-0-6) 
ศศ 0203  
ศศ 0204  

การเมืองการปกครองของไทย 
การปกครองทองถ่ินไทย 

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

ศศ 0205 
ศศ 0206   

เศรษฐศาสตรท่ัวไป 
องคการและการจัดการ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ  57  หนวยกิต 
1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  18  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ปท0201 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6)  
ปท0202  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
ปท0203 การเมืองการปกครองของไทย  3(3-0-6) 
ปท0204 การปกครองทองถ่ิน 3(3-0-6) 
ปท0205 เศรษฐศาสตรท่ัวไป  3(3-0-6) 
ปท0206 องคการและการบริหารงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
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2) วิชาบังคับ 30 หนวยกิต  

รหัสวิชา 
ศศ 0207 

 
ศศ 0208 

ช่ือรายวิชา 
ภูมิปญญาในหลวง 
 
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน 

น(ท-ป-ศ) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
ศศ 0209   

 
การบริหารโครงการและงบประมาณ  

 
3(2-2-5) 

ศศ 0210    การบริหารงานคลังทองถ่ิน 3(2-2-5) 
ศศ 0211   การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
ศศ 0212 
 
ศศ 0213    

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
 
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
ศศ 0214 
 
ศศ 0215 
ศศ 0216 

 
ภาวะผูนํา 
 
จิตวิทยาสังคม 
สัมมนาการปกครองทองถ่ิน 

 
3(2-2-5) 

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

 

2) วิชาบังคับ        30  หนวยกิต   

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
 
ปท 0207 

 
 
การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน 

 
 

3(2-2-5) 
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครฐั 3(3-0-6) 
ปท 0209 การบริหารโครงการและงบประมาณ  3(2-2-5) 
ปท 0210 การบริหารงานคลังทองถ่ิน  3(3-0-6) 
ปท 0211 การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
ปท 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(2-2-5) 
ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง 3(3-0-6) 
 
 
ปท 0214 

 
 
ภาวะผูนํา 

 
 

3(3-0-6) 
 
ปท 0215 

 
สัมมนาการการปกครองทองถ่ิน 

 
3(2-2-5) 

ปท 0216 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6)  

 
 
 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
รายวิชาใหม 
 
 
 
 
รายวิชาใหม 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
เปลี่ยนจากวิชาเลือกมาเปนวิชาบังคับ 
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