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1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Administration in Local Government 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองทองถ่ิน) 
    Bachelor of Public Administration (Local Government) 
 ช่ือยอ : รป.บ. (การปกครองทองถ่ิน) 
    B.P.A. (Local Government) 
กลุมวิชาเอก 
PA  4141 รัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 
  Public Administration 
  แนวคดิทฤษฎ ี และพฒันาการของรัฐประศาสนศาสตร การบริหารกับ
สภาพแวดลอม การบริหารกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการบริหาร เชน การวางแผน การจดั
องคการ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ และ
พฤติกรรมทางการบริหาร ตลอดจนความรบัผิดชอบของการบริหารราชการ 
 
PA  4151  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-6) 
  Introduction to Law 
  แนวคดิ หลักเกณฑพื้นฐานของกฎหมายโดยทัว่ไป การแยกประเภทของกฎหมาย
ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช ศัพทกฎหมายที่ควรรู หลักสําคัญในการกระทําผิดทางอาญาและ
กฎหมายวาดวยความสัมพันธของครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหรูจักสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพอันพึงไดรับ
ตามกฎหมาย 
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PA  4340  ภาวะความเปนผูนาํ  3(3-0-6) 
  Leadership 
  แนวคดิ และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา คุณสมบัติและคุณลักษณะ บทบาทหนาที่และ
ความสามารถของผูนํา ประเภทและที่มาของผูนํา แรงผลักดันทีท่ําใหเกิดภาวะผูนําแบบตางๆ 
องคประกอบที่มีตอความสําเร็จของการใชภาวะผูนํา การพัฒนาความเปนผูนําและการประเมินภาวะ
ผูนํา 
 
PA  3211  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Concepts and Theory of Local Government 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหารทฤษฎี
การปกครองสวนทองถ่ิน การปกครองสวนทองถ่ินของตางประเทศทีสํ่าคัญ และการปกครองสวน
ทองถ่ินในอนาคต 
PA  3212  ยุทธศาสตรการปกครองทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Government Strategies 
  แนวคดิรัฐประศาสนศาสตรในระดบัทองถ่ิน ความสัมพันธเชิงสถาบันของระบบ
การบริหารระดับทองถ่ิน ยทุธศาสตรและกระบวนการบริหารนโยบาย แผน การคลัง และการ
บริหารที่เนนผลงาน การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางที่
เหมาะสมในการบริหารของหนวย ปกครองสวนทองถ่ินจากกรณีศึกษา 
 
PA  3213  สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Social and Cultural of Local Government 
  ขอบเขต ความหมาย ความสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน โครงสราง
สังคมทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน วิธีการศึกษา
ชุมชน นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวฒันธรรมทองถ่ิน 
 
PA  3221  เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Economy of Local Community 
  ขอบเขต ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชนุชนทองถ่ิน ครัวเรือนใน
ระบบเศรษฐกจิชุมชนทองถ่ิน ตลาดทองถ่ิน เศรษฐกจินอกตลาดและแนวนโยบายเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน 
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PA  3222  กฎหมายสําหรับการปกครองสวนทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Law of Local Government 
  เงื่อนไขของรายวิชา: PA  4151 
  ประวัติรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 สิทธิและ
เสรีภาพในรัฐธรรมนูญ หลักทางปกครองของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ การบริการสาธารณะ คําส่ัง
ทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอํานาจรัฐและเจาหนาทีข่องรัฐ นิติวธีิ
ทางปกครอง กฎหมายเกีย่วกับงานบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
PA  3223  การเมืองและการปกครองสวนทองถิ่นไทย  3(3-0-6) 
  Thai Local Politics and  Government 
  การจัดโครงสรางและอํานาจหนาทีใ่นการปกครองของไทย ความสัมพันธระหวาง
การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน กระบวนการของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร
และฝายประจาํขององคกรปกครองทองถ่ินไทย ความสัมพันธระหวางฝายการเมอืงกับฝายประจํา 
ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชน สถานการณปจจบุันและแนวโนม
ของการเมืองการปกครองทองถ่ินไทย 
 
PA  3224  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  3(3-0-6) 
  Management Information System for Administration 
  แนวคดิเกีย่วกบัขอมูล สารสนเทศ ความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร สารสนเทศกับการบริหารจัดการ แนวคิดเกีย่วกับระบบสารสนเทศ องคประกอบและ
โครงสรางของระบบ การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การประยกุตใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการทองถ่ิน 
 
PA  3231  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 
  Public Policy and Planning 
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  หลักการนโยบายสาธารณะและการวางแผน ขั้นตอน กระบวนการ นโยบายการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาทางสังคม นโยบายการพัฒนาทางการเมือง และนโยบาย
ทองถ่ิน 
 
PA  3232  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
  Human Resource Administration 
  แนวคดิการบรหิารทรัพยากรมนุษย ความทาทายในการบริหารทรัพยากรมนษุย 
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนษุย เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการบริหารทรัพยากรมนษุย 
องคกรบริหารทรัพยากรมนษุยสําหรับการบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน และกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรมนษุยในการปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
PA  3233 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Natural Resources and Environment Management 
  องคความรูพื้นฐานเกีย่วกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถ่ิน สถานการณ 
สถานภาพและวกิฤตการณส่ิงแวดลอมทองถ่ิน การศึกษาสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ
ทองถ่ิน การประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดลอม การจัดใชประโยชน การจัดการอนุรักษ
และการจดัการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
 
PA  3234 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
  Innovation and Change Management 
  ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภทขององคกรทองถ่ิน การจดัการองคกรทองถ่ิน 
ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวธีิการบริหารจัดการที่สามารถรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้ง
ภายในและภายนอกองคการ โดยใชเทคนิคและการตัดสินใจที่ทนัตอสถานการณเพื่อใหองคกร
ทองถ่ินทุกรูปแบบพัฒนาไปสูองคการแหงคุณภาพ 
 
PA  3311 การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Financial and Fiscal Administration  
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  แนวคดิเกีย่วกบัระบบการเงนิการคลังทองถ่ิน การบริหารรายไดและรายจายของ
หนวยปกครองระดับทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางระบบการคลังทองถ่ินกับรัฐบาลแหงชาติ 
กระบวนการบริหารงบประมาณที่เนนผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาทองถ่ิน ขอจํากัดและ
แนวทางการพฒันาระบบการคลังของทองถ่ิน 
 
PA  3312 สันติศึกษาเพือ่การพัฒนาทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Peace Studies for Local Development 
  ชุมชนทองถ่ินกับเสถียรภาพและความมัน่คง บทบาทวิธีการและกระบวนการสราง
การมีสวนรวมของสาธารณะชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแยง ทักษะการ
เจรจาการตอรองและการไกลเกลี่ย การอํานวยความสะดวกและการจดัประชาพิจารณ กลยุทธและ
กลวิธีในการจดัการความขัดแยงอยางสันต ิ ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแยง วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินกับการสรางสมานฉันท สันติสุขชุมชน 
 
 
PA  3313  การบริหารการพัฒนา  3(3-0-6) 
  Development Administration 
  แนวคดิการบรหิารการพัฒนา ระบบความสัมพันธระหวางการบรหิารปกครอง
ระดับตางๆ ที่เนนการพัฒนา ตวัแบบแนวคิดการบริหารการพัฒนา การจัดองคกรพฒันา 
ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารการพฒันาที่เนนผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการบริหารการพัฒนา
ทองถ่ินวิเคราะหสถานการณปจจุบนั ปญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบรหิารพัฒนาทองถ่ิน
โดยกรณีศึกษา 
 
PA  3314 การจัดการวิสาหกิจชุมชน  3(3-0-6) 
  Management of Community Enterprise 
  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถ่ิน ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการ
ของวิสาหกิจชมุชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การสงเสริมการตลาด กลยุทธการ
พัฒนาความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปญหาและ
ขอเสนอแนะ 
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PA  3321 สถิติสําหรับนกับริหารทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Statistics for Local Executive 
  ขอมูลสถิติสําหรับการบริหาร กระบวนการดําเนินงานทางสถิติ ขอมูลสถิติ การ
เก็บรวบรวมขอมูล การอธิบายขอมูล การวัดแนวโนมสูคากลางและการกระจายขอมูล การแจกแจง
ปกติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การคิดการวิเคราะห และแปลผลขอมูลสถิติเพื่อการบริหาร
สวนทองถ่ิน 
PA  3323 การบริหารการศึกษาทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Education Administration 
  แนวคดิและหลักการการบริหารการศึกษา องคประกอบของการบริหาร ไดแก 
แนวคดิการบรหิารแนวใหม การวางแผนยทุธศาสตร แผนปฏิบัติ การจดัองคการ กลุมกิจกรรม การ
ประสานงาน กฎหมายเกีย่วกับการศึกษา การบริหารบุคลากร การบริหารทรัพยากรอื่น การ
อํานวยการและการประสานงาน สารสนเทศเพื่อการบริหาร การเงินและงบประมาณ ความสัมพนัธ
เชิงระบบและการบูรณาการการพัฒนาทองถ่ิน การบริหารการศึกษาทองถ่ิน ความเคลื่อนไหว ความ
เปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา 
PA  3324 กลยุทธการวางแผนพัฒนาพื้นท่ีทองถิ่นเชิงบูรณการ  3(3-0-6) 
  Strategic Planning for Integrated Spatial Development   
  แนวคดิ ทฤษฎีการพัฒนาพืน้ที่ทองถ่ิน เมืองและชนบท ชุนชนทองถ่ินในอุดมคต ิ
แนวคดิ นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที ่ การศึกษาและวิเคราะห ระบบภูมินิเวศทองถ่ิน กลยุทธ 
กระบวนการ และเทคนิคการวางแผนพฒันาพื้นที่ทองถ่ิน เทคนิคภูมิสนเทศเพื่อการพัฒนาพืน้ที่
ทองถ่ิน การกาํหนดเขตการจัดการ การวางผังเมืองและทองถ่ิน ชุมชนนาอยู การจดัการภูมิทัศนและ
พื้นที่สาธารณะ การพัฒนาทองถ่ินในลักษณะบูรณาการ 
 
PA  3331 จริยธรรมสําหรับนักบริหารทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Ethics for Local Administrator 
  ความรูพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับจรยิศาสตร จรรยาบรรณทางการบริหารและ
คุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารทองถ่ิน จริยธรรมกับการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรทองถ่ิน กรณีศึกษาปญหาทางการบริหารการปกครองทองถ่ิน 
 
PA  3333 การบริหารงานสาธารณปูโภคทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Infrastructure Administration 
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  การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวยงานดานถนน ทางเดินเทา ไฟฟาสาธารณะ ประปา โทรศัพทสาธารณะ รวมทั้งพื้นที่
สาธารณะระดบัตางๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชวีิตของคนทองถ่ิน การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
PA  3334 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ  3(3-0-6) 
  Integrated Research Methodology   
  แนวคดิวจิัย การกําหนดหวัขอประเดน็ปญหา ประเภทและการออกแบบการวจิัย 
การสุมตวัอยาง การสรางเครื่องมือวิจัย การเก็บและการวิเคราะหขอมูล และการเขยีนรายงานวจิัย 
 
 
 
 
 
PA  3412 การบริหารงานสาธารณสุขทองถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Public Health Administration 
  หลักการและแนวคิด การสาธารณสุขทองถ่ิน ระบบสาธารณสุขทองถ่ิน การ
วิเคราะหและวินิจฉยัปญหาสาธารณสุขทองถ่ิน การบริหารงานสาธารณสุขทองถ่ินเชิงกลยุทธ การ
ประเมินโครงการสาธารณสุขทองถ่ิน การถายโอนภารกจิดานสาธารณสุข 
 
 
3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี    
PA  3411 สหกิจศึกษาทางการปกครองทองถิ่น 9(0-450-225) 
  Cooperative Education in Local Government 
  การปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนาประสบการณ
สังเกตการณการบริหารงาน การนําเสนอแนวคิดและกลยุทธการบริหารงานการปกครองทองถ่ิน 
 


