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กลุมวิชาเอก
PA 4141

รัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Public Administration
แนวคิดทฤษฎี
และพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร
การบริหารกับ
สภาพแวดลอม การบริหารกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการบริหาร เชน การวางแผน การจัด
องคการ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ และ
พฤติกรรมทางการบริหาร ตลอดจนความรับผิดชอบของการบริหารราชการ
PA 4151

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
Introduction to Law
แนวคิด หลักเกณฑพื้นฐานของกฎหมายโดยทัว่ ไป การแยกประเภทของกฎหมาย
ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช ศัพทกฎหมายที่ควรรู หลักสําคัญในการกระทําผิดทางอาญาและ
กฎหมายวาดวยความสัมพันธของครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหรูจักสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพอันพึงไดรบั
ตามกฎหมาย
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PA 4340

ภาวะความเปนผูนาํ
3(3-0-6)
Leadership
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา คุณสมบัติและคุณลักษณะ บทบาทหนาที่และ
ความสามารถของผูนํา ประเภทและที่มาของผูนํา แรงผลักดันทีท่ ําใหเกิดภาวะผูนําแบบตางๆ
องคประกอบที่มีตอความสําเร็จของการใชภาวะผูนํา การพัฒนาความเปนผูนําและการประเมินภาวะ
ผูนํา
PA 3211

แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น
3(3-0-6)
Concepts and Theory of Local Government
ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหารทฤษฎี
การปกครองสวนทองถิ่น การปกครองสวนทองถิ่นของตางประเทศทีส่ ําคัญ และการปกครองสวน
ทองถิ่นในอนาคต
PA 3212
ยุทธศาสตรการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Government Strategies
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตรในระดับทองถิ่น ความสัมพันธเชิงสถาบันของระบบ
การบริหารระดับทองถิ่น ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารนโยบาย แผน การคลัง และการ
บริหารที่เนนผลงาน การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางที่
เหมาะสมในการบริหารของหนวย ปกครองสวนทองถิ่นจากกรณีศึกษา
PA 3213

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น
3(3-0-6)
Social and Cultural of Local Government
ขอบเขต ความหมาย ความสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น โครงสราง
สังคมทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น วิธีการศึกษา
ชุมชน นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
PA 3221

เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น
3(3-0-6)
Economy of Local Community
ขอบเขต ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชุนชนทองถิ่น ครัวเรือนใน
ระบบเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น ตลาดทองถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาดและแนวนโยบายเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น
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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 คําสัง่
ทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอํานาจรัฐและเจาหนาทีข่ องรัฐ นิติวธิ ี
ทางปกครอง กฎหมายเกีย่ วกับงานบริหารการปกครองสวนทองถิ่น

PA 3223

การเมืองและการปกครองสวนทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Politics and Government
การจัดโครงสรางและอํานาจหนาทีใ่ นการปกครองของไทย ความสัมพันธระหวาง
การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น กระบวนการของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร
และฝายประจําขององคกรปกครองทองถิ่นไทย ความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับฝายประจํา
ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน สถานการณปจ จุบันและแนวโนม
ของการเมืองการปกครองทองถิ่นไทย
PA 3224

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
Management Information System for Administration
แนวคิดเกีย่ วกับขอมูล สารสนเทศ ความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สารสนเทศกับการบริหารจัดการ แนวคิดเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ องคประกอบและ
โครงสรางของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การประยุกตใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการทองถิ่น
PA 3231

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning

3(3-0-6)
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หลักการนโยบายสาธารณะและการวางแผน ขั้นตอน กระบวนการ นโยบายการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาทางสังคม นโยบายการพัฒนาทางการเมือง และนโยบาย
ทองถิ่น
PA 3232

การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Administration
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ความทาทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย
องคกรบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับการบริหารการปกครองสวนทองถิ่น และกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในการปกครองสวนทองถิ่น

PA 3233

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Natural Resources and Environment Management
องคความรูพื้นฐานเกีย่ วกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่น
สถานการณ
สถานภาพและวิกฤตการณสิ่งแวดลอมทองถิ่น การศึกษาสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ
ทองถิ่น การประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดลอม การจัดใชประโยชน การจัดการอนุรักษ
และการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
PA 3234

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภทขององคกรทองถิ่น การจัดการองคกรทองถิ่น
ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการที่สามารถรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้ง
ภายในและภายนอกองคการ โดยใชเทคนิคและการตัดสินใจที่ทนั ตอสถานการณเพื่อใหองคกร
ทองถิ่นทุกรูปแบบพัฒนาไปสูองคการแหงคุณภาพ
PA 3311

การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น
Local Financial and Fiscal Administration

3(3-0-6)
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แนวคิดเกีย่ วกับระบบการเงินการคลังทองถิ่น การบริหารรายไดและรายจายของ
หนวยปกครองระดับทองถิ่น
ความสัมพันธระหวางระบบการคลังทองถิ่นกับรัฐบาลแหงชาติ
กระบวนการบริหารงบประมาณที่เนนผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาทองถิ่น ขอจํากัดและ
แนวทางการพัฒนาระบบการคลังของทองถิ่น
PA 3312

สันติศึกษาเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Peace Studies for Local Development
ชุมชนทองถิ่นกับเสถียรภาพและความมัน่ คง บทบาทวิธกี ารและกระบวนการสราง
การมีสวนรวมของสาธารณะชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแยง ทักษะการ
เจรจาการตอรองและการไกลเกลี่ย การอํานวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ กลยุทธและ
กลวิธีในการจัดการความขัดแยงอยางสันติ ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแยง วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นกับการสรางสมานฉันท สันติสุขชุมชน

PA 3313

การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
แนวคิดการบริหารการพัฒนา ระบบความสัมพันธระหวางการบริหารปกครอง
ระดับตางๆ ที่เนนการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการบริหารการพัฒนา การจัดองคกรพัฒนา
ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารการพัฒนาที่เนนผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการบริหารการพัฒนา
ทองถิ่นวิเคราะหสถานการณปจจุบนั ปญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารพัฒนาทองถิ่น
โดยกรณีศึกษา
PA 3314

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
Management of Community Enterprise
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน
ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถิ่น ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธกี าร กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการ
ของวิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การสงเสริมการตลาด กลยุทธการ
พัฒนาความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปญหาและ
ขอเสนอแนะ
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PA 3321

สถิติสําหรับนักบริหารทองถิ่น
3(3-0-6)
Statistics for Local Executive
ขอมูลสถิติสําหรับการบริหาร กระบวนการดําเนินงานทางสถิติ ขอมูลสถิติ การ
เก็บรวบรวมขอมูล การอธิบายขอมูล การวัดแนวโนมสูคากลางและการกระจายขอมูล การแจกแจง
ปกติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การคิดการวิเคราะห และแปลผลขอมูลสถิติเพื่อการบริหาร
สวนทองถิ่น
PA 3323
การบริหารการศึกษาทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Education Administration
แนวคิดและหลักการการบริหารการศึกษา องคประกอบของการบริหาร ไดแก
แนวคิดการบริหารแนวใหม การวางแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ การจัดองคการ กลุม กิจกรรม การ
ประสานงาน กฎหมายเกีย่ วกับการศึกษา การบริหารบุคลากร การบริหารทรัพยากรอื่น การ
อํานวยการและการประสานงาน สารสนเทศเพื่อการบริหาร การเงินและงบประมาณ ความสัมพันธ
เชิงระบบและการบูรณาการการพัฒนาทองถิ่น การบริหารการศึกษาทองถิ่น ความเคลื่อนไหว ความ
เปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา
PA 3324
กลยุทธการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นเชิงบูรณการ
3(3-0-6)
Strategic Planning for Integrated Spatial Development
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพืน้ ที่ทองถิ่น เมืองและชนบท ชุนชนทองถิ่นในอุดมคติ
แนวคิด นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่ การศึกษาและวิเคราะห ระบบภูมินิเวศทองถิ่น กลยุทธ
กระบวนการ และเทคนิคการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทองถิ่น เทคนิคภูมิสนเทศเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่
ทองถิ่น การกําหนดเขตการจัดการ การวางผังเมืองและทองถิ่น ชุมชนนาอยู การจัดการภูมิทัศนและ
พื้นที่สาธารณะ การพัฒนาทองถิ่นในลักษณะบูรณาการ
PA 3331

จริยธรรมสําหรับนักบริหารทองถิ่น
3(3-0-6)
Ethics for Local Administrator
ความรูพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับจริยศาสตร จรรยาบรรณทางการบริหารและ
คุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารทองถิ่น จริยธรรมกับการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรทองถิ่น กรณีศึกษาปญหาทางการบริหารการปกครองทองถิ่น
PA 3333

การบริหารงานสาธารณูปโภคทองถิ่น
Local Infrastructure Administration

3(3-0-6)
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การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวยงานดานถนน ทางเดินเทา ไฟฟาสาธารณะ ประปา โทรศัพทสาธารณะ รวมทั้งพื้นที่
สาธารณะระดับตางๆ
ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของคนทองถิ่น
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
PA 3334

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Research Methodology
แนวคิดวิจัย การกําหนดหัวขอประเด็นปญหา ประเภทและการออกแบบการวิจัย
การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือวิจัย การเก็บและการวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานวิจัย

PA 3412

การบริหารงานสาธารณสุขทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Public Health Administration
หลักการและแนวคิด การสาธารณสุขทองถิ่น ระบบสาธารณสุขทองถิ่น การ
วิเคราะหและวินิจฉัยปญหาสาธารณสุขทองถิ่น การบริหารงานสาธารณสุขทองถิ่นเชิงกลยุทธ การ
ประเมินโครงการสาธารณสุขทองถิ่น การถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข

3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
PA 3411
สหกิจศึกษาทางการปกครองทองถิ่น
9(0-450-225)
Cooperative Education in Local Government
การปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
การสัมมนาประสบการณ
สังเกตการณการบริหารงาน การนําเสนอแนวคิดและกลยุทธการบริหารงานการปกครองทองถิ่น

