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หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
 
๑. ชื่อหลักสตูร 
 ๑.๑ ชือ่หลักสตูรภาษาไทย : หลักสตูรประกาศนียบตัรการบรหิารท้องถิ่น 
 ๑.๒ ชือ่หลักสตูรภาษาอังกฤษ : Certificate, Program in Local Administration  
๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ๒.๑ ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาไทย 
  ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : ประกาศนยีบัตรการบริหารท้องถิน่ 
  ๒.๑.๒ ชื่อย่อ : ป.บท. 
 ๒.๒ ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาอังกฤษ 
  ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Certificate, Program in Local Administration  
  ๒.๒.๒ ชื่อย่อ : Cert.PLA. 
 ๓. แผนงาน 

การจัดการศึกษา 
 ๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๕. สถานที่ตั้งโครงการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี  ต าบลโคกสี  
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  
๖. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมี
หน้าที่โดยตรง ในการจัดการศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประกอบกับที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศก าหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เล็งเห็นว่าผู้น าท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน 
สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าท้องถิ่น จ านวนมิใช่น้อยที่ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งการบริหารการปกครองในท้องถิ่นที่
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี แต่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ เพราะไม่มีวุฒิการศึกษาดังกล่าว 

ดังนั้น เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) เพ่ือจัด
การศึกษาในเรื่องดังกล่าวนี้แกผู่้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ทั่วประเทศ  
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๗. วัตถุประสงค์ 
๗.๑ เพ่ือผลิตผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ก านัน สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในระดับประกาศนียบัตรให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารการปกครองท้องถิ่น 

๗.๒ เพ่ือผลิตผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก านัน สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในระดับประกาศนียบัตร ให้สามารถน าความรู้
ด้านการบริหารการปกครองไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๓ เพ่ือผลิตผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก านัน สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีได ้

 
 ๘. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๕  ภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นต้นไป 
 

 ๙. ขั้นตอนการด าเนินการ 
๙.๑ ขอเสนอแผนงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
๙.๒ ขอเสนอแผนงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่น  
๙.๓ เสนอขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่นต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.๔ เสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติโดยล าดับ 
๙.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น 
๙.๖ ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น 
๙.๗ แนะน าการเรียนการสอนและด าเนินการเรียนการสอน 
๙.๘ รายงานกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาหรือกิจการอันใดต่อวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 
๑๐. คุณสมบัติของผู้ศึกษา 

๑๐.๑ เป็นผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
๑๐.๒ เป็น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือ 
๑๐.๓ เป็นก านัน สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ 
๑๐.๔ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอรับประกาศนียบัตรตามที่สภา

วิชาการเห็นชอบ 
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๑๑. ระบบการศึกษา 
          ใช้ระบบหน่วยกิตทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษาออกเป็น ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ คือ 

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์
ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ สัปดาห์ 
 

 ๑๒. การลงทะเบียนเรียน 
ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี ๑ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ ๒ จ านวน 

๑๕ หน่วยกิต ส่วนรายวิชาที่ลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอน 
 

๑๓. ระยะเวลาการศึกษา 
           การศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี หรือไม่ต่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่อย่างมากไม่เกินสองเท่าของ
ระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร 
 
๑๔. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
           การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยอนุโลมและเกณฑ์ท่ัวไป คือ 

๑๔.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในแต่ละภาคการศึกษา  
๑๔.๒ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้น จึงมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 
๑๔.๓ การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ  (Grade) และค่าระดับ 

(Grade Point) ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 

ดีเยี่ยม (Excellent) A ๔.๐๐ 

ดีมาก (Very Good) B+ ๓.๕๐ 

ดี (Good) B ๓.๐๐ 

ค่อนข้างดี (Very Fair) C+ ๒.๕๐ 

พอใช้ (Fair) C ๒.๐๐ 

ค่อนข้างพอใช้ (Quite Fair) D+ ๑.๕๐ 

อ่อน (Poor) D ๑.๐๐ 

ตก (Failed) F ๐ 
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ทั้งนี้ เกณฑ์คะแนนต่ าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น คือ ระดับ D 
๑๔.๔ นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

ก. สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของเวลา
ศึกษาตามหลักสูตร และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่าระดับ ๒.๐๐ หรือ ระดับ C 

ข. ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ค. ไม่มีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 

๑๔.๕ นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในชั้นระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสาขาที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

 
 ๑๕. คณะกรรมการบริหารโครงการ 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น   ประธานที่ปรึกษา  
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น  ที่ปรึกษา 
๓. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น ที่ปรึกษา 
๔. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   ที่ปรึกษา 
๕. ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น  ที่ปรึกษา 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น  ที่ปรึกษา 
๗. อาจารย์ ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี    ประธานกรรมการ  
๘. พระมหากิตติ  กิตฺติเมธี    รองประธานกรรมการ  
๙. อาจารย์ ดร.ธีร์ดนัย  กัปโก    กรรมการ  
๑๐. อาจารย์สวาท  ฮาดภักดี    กรรมการ  
๑๑. อาจารย์ทรงพล  โชติกเวชกุล    กรรมการ  
๑๒. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์  อุตรวิเชียร    กรรมการ  
๑๓. อาจารย์ ดร.ปรัชญา  มีโนนทองมหาศาล  กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์    กรรมการและเลขานุการ  
๑๕. อาจารย์ สมพร  ศิริพันธ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๖. พระมหาสุทธิดล  จิตฺตปัญฺโญ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ๑๖. สถานที ่

๑๖.๑ สถานที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

๑๖.๒ อาคารเรียนประกอบด้วย 
๑) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มีห้องต่างๆ ดังนี้ 

- ห้องเรียน ๓๑ ห้อง 
- ห้องพักอาจารย์ ๘ ห้อง 
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- ห้องประชุม ๑ ห้อง 
- ห้องส านักงาน ๔ ห้อง 
- ห้องศาลจ าลอง ๑ ห้อง 

๒) อาคารบัณฑิตศึกษา มีห้องต่างๆ ดังนี้ 
- ห้องเรียน ๑๕ ห้อง 
- ห้องพักอาจารย์ ๙ ห้อง 
- ห้องประชุม ๒ ห้อง 
- ห้องส านักงาน ๒ ห้อง 

๓) อาคารหอประชุม 
- ห้องสมุดใหญ่ ๑ ห้อง 
- ห้องสมุดย่อย ๓ ห้อง 
- ห้องค้นคว้าวิทยานิพนธ์ ๑ ห้อง 

 
๑๗. งบประมาณ 

ในแต่ละปีการศึกษาก าหนดงบประมาณดังนี้ 
๑๗.๑ ที่มาของงบประมาณ 
: งบประมาณรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการ

บริหารท้องถิ่น 
: จากการระดมทุนโดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ , วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

 ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 

๑ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๑๕ หน่วยกติ ๔,๕๐๐.๐๐ 
๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร นักศึกษา ๑๐๐.๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงการศึกษา ๒,๐๐๐.๐๐ 
๔ ค่าบ ารุงกิจกรรม นักศึกษา ๒๐๐.๐๐ 
๕ ค่าเอกสารติดต่อประสานงาน นักศึกษา ๓๐๐.๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๗,๑๐๐.๐๐ 
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ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 

๑ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๑๕ หน่วยกติ ๔,๕๐๐.๐๐ 
๒ ค่าบ ารุงกิจกรรม นักศึกษา ๒๐๐.๐๐ 
๓ ค่าใบรับรองผลการศึกษา ๕๐๐.๐๐ 
๔ ค่าเอกสารติดต่อประสานงาน นักศึกษา ๓๐๐.๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ :  ๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานไม่น้อยกว่า ๗ วัน  
 

 ๑๘. หลักสูตรการศึกษา 
๑๘.๑ ชื่อหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย          :  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น                    
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ      :  Certificate, Program in Local Administration  

๑๘.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 
ชื่อเต็ม                            :  ประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น 
ชื่อย่อ                             :  ป.บท. 

        ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม                            :  Certificate, Program in Local Administration  
ชื่อย่อ                             :  Cert.PLA. 

 
๑๙. โครงร่างของหลักสูตร 
      หลักสูตรประกาศนียบัตร มี ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

ก. วิชาบังคับ       จ านวน        ๒๔  หน่วยกิต 
ข. วิชาเลือก        จ านวน          ๖  หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน  ๒๔ หน่วยกิต 
บท.๐๐๑      ภาวะผู้น าเชิงพุทธ      ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๐๒      การปกครองท้องถิ่น      ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๐๓      การปกครองท้องที่      ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๐๔      การบริหารงานภาครัฐ     ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๐๕      การบริหารงานคลังท้องถิ่น     ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๐๖      กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น    ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๐๗      จริยธรรมส าหรับนักบริหารท้องถิ่น    ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๐๘      การวางแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ  ๓ (๓-๐-๖) 
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กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๖ หน่วยกิต 
บท.๐๐๙      พุทธวิธีการบริหาร      ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๑๐      พุทธวิธีส่งเสริมการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น   ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๑๑      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๑๒      การจัดการวิสาหกิจชุมชน     ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๑๓      ภูมิปัญญาท้องถิ่น      ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๑๔       การบริหารโครงการ      ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๑๕      โลกาภิวัตกับท้องถิ่น      ๓ (๓-๐-๖) 
บท.๐๑๖      การศึกษาอิสระ      ๓ (๓-๐-๖) 

  
 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 
กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๒๔ หน่วยกิต 
บท.๐๐๑ ภาวะผูน้ าเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
 ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะภาวะผู้น า ประสิทธิภาพของ

ผู้น า ผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ วิธีการศึกษาภาวะผู้น า ภาวะผู้น ากับการจัดการ 
ทฤษฎีภาวะผู้น า  ความขัดแย้งในองค์การ การบริหารความขัดแย้ง ผู้น ากับการ
บริหารสมัยใหม่ วิธีการเป็นผู้น าที่ดีและการสร้างแรงบันดาลใจแก่ทีมงาน แรงจูงใจ
และวิธีสร้างแรงจูงใจ  ทีมงานและการท างานเป็นทีม ในมุมมองพระพุทธศาสนา 

 

บท.๐๐๒ การปกครองท้องถิ่น  ๓ (๓-๐-๖) 
           แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น ความหมาย 

ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น พัฒนาการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประวัติและพัฒนาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย โครงสร้าง องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่วิธีการ กระบวนการ 
และผลการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
ปัญหาและแนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต กรณีศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบหรือข้อปฏิบัติที่ดีๆ  

 

บท.๐๐๓ การปกครองท้องที่ ๓ (๓-๐-๖) 
             รูปแบบการจัดการปกครองท้องที่ พัฒนาการการปกครองท้องที่ อ านาจ

หน้าที่ของนักปกครองท้องที่ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ การแบ่งอ านาจ 
การรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย   
 

 

บท.๐๐๔ การบริหารงานภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖) 
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            ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กร
ภาครัฐ การบริหารการด าเนินงานบริการสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ การสร้างและพัฒนา
ระบบการบริหารงานภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐเทคนิคการ
บริหารองค์กรภาครัฐ การบริการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ การบริหารการ
คลังและงบประมาณในองค์กรภาครัฐ การบริหารพัสดุในองค์กรภาครัฐ เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารแบบ
เครือข่าย การเสริมสร้างจิตส านึกในการบริหารภาครัฐ การบริหารองค์กรภาครัฐใน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

 

บท.๐๐๕ การบริหารงานคลังท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
             ระบบงานคลังของหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่น การจัดการการคลังส่วน

ท้องถิ่นในมิติของรายรับ รายจ่าย และเงินอุดหนุน การพ่ึงตนเองทางการคลัง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังและเศรษฐกิจท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานคลังและงบประมาณท้องถิ่น การวิเคราะห์แผนและโครงการเพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณ การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะห์งบดุล
คลังท้องถิ่นข้อจากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่น 

 

บท.๐๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับปกครองท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
            แนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน  อ านาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะ
ที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจในการออกกฎหมาย การก ากับดูแลเหนือ
องค์กรเช่นว่านี้ ทั้งในแง่การก ากับดูแลเหนือบุคคลและการก ากับดูแลเหนือการ
กระท า รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ควบคุมจากส่วนกลาง และพ้ืนฐานกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 

 

บท.๐๐๗ จริยธรรมส าหรับนักบริหารทองถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
 ความรู้พ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการ

บริหารและคุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถิ่น 
จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท้องถิ่น วัฒนธรรมพ้ืนบ้านกับการ
บริหารท้องถิ่น การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารท้องถิ่น กรณีศึกษาปัญหา
ทางการบริหารและการปกครองท้องถิ่น 

 

บท.๐๐๘ การวางแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
              การบู รณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับ เรื่ องดั งต่ อ ไปนี้ 

การวางแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชน การ
เสริมสร้างคุณภาพแผนชุมชน การบูรณาการแผนชุมชนในทุกระดับ การเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีแผนชุมชน สร้างความรับรู้ร่วมกันโดยเน้นสร้างภาคี
เครือข่ายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  ปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วน
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ร่วม การก าหนดแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๖ รายวิชา 
บท.๐๐๙ พุทธวิธีการบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 

              ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน 
แนวคิดการบริหารงาน หลักการ และวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้า หลักพุทธ
ธรรมเพื่อการบริหารงาน การเลือกวิธีการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม  กลวิธีและ
อุบายการบริหารงานของพระพุทธเจ้า 

 

บท.๐๑๐ พุทธวิธีส่งเสริมการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
              แนวคิดการบริหาร การพัฒนา การพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของสังคม

และวัฒนธรรมชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องบทบาท
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาของ
ท้องถิ่น 

 

บท.๐๑๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ (๓-๐-๖) 
              ความหมาย กรอบแนวคิด คุณลักษณะ เงื่อนไข แนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษากรณีศึกษาโดยค าแนะน าของอาจารย์
ผู้บรรยาย 

 

บท.๐๑๒ การจัดการวิสาหกิจชุมชม ๓ (๓-๐-๖) 
              แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนและการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

แนวคิดลักษณะระดับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนในระดับพ้ืนที่ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนภาครัฐ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การ
จัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา และการจ าหน่าย รวมถึงการ
สื่อสารการตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

บท.๐๑๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
               ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทแวดล้อมทาง

สังคม ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน 
ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิด
ทฤษฎีภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการ การส่งเสริม การอนุรักษ์และการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการด าเนินชีวิต สะท้อนภูมิปัญญาอันเกิดจากการปรับตัวในการด ารงชีวิต
ภายใต้สภาพแวดล้อมของนิเวศน์วิทยา เศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
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ช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บท.014 การบริหารโครงการ ๓ (3-0-6) 

              ความหมายของโครงการ และความส าคัญของการบริหารโครงการ  
การวางแผนการด าเนินงานของโครงการ การสร้างกลุ่มงาน การก าหนดขอบเขต 
และบทบาทของสมาชิกกลุ่ม การจัดก าหนดการ และการก าหนดทรัพยากร  
การประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ การสร้างแผนงานด้วยตารางปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับการบริหารงานท้องถิ่น เช่น ตารางปฏิบัติการของ GANTT PERT และ 
CPM การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการเพื่อการตัดสินใจและการควบคุม 

 

บท.015 โลกาภิวัตกับท้องถิ่น ๓ (3-0-6) 
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกาภิวัตทางสังคม แนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัต  

ความส าคัญของโลกาภิวัตกับการด ารงชีวิตและของชุมชน ที่มาของระบบโลกาภิวัต 
โดยเน้นความคิดทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม พร้อมกับการพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์  ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัต รากฐานของท้องถิ่น : เศรษฐกิจแบบ
เกษตรกรรมกับการพัฒนาการของชุมชน ระบบทุนและการเคลื่อนย้ายทุนสู่ท้องถิ่น 
ระบบการศึกษา ค่านิยมของสังคม ศาสนาและวิทยาศาสตร์แผนใหม่  เทคโนโลยีการ
สื่อสาร ศิลปะ วรรณกรรม ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบโลกาภิวัต : การลดคุณค่าความ
เป็นมนุษย์  ปัจเจกบุคคล ชุมชน กับทางเลือกของชีวิตปัจจุบัน 

 

บท.016 การศึกษาอิสระ ๓ (3-0-6) 
 ระเบียบและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ 
การตั้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
การรายงานการวิจัย เป็นการศึกษารายกรณี หรืองานเรียบเรียงบทความวิชาการ 
หรืองานวิจัย สามารถจัดท าโครงการวิจัยเสนอเป็นภาคปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการปกครองและการบริหารท้องถิ่นตามบริบทและสภาพแวดล้อมทางสังคม
ของท้องถิ่น เพ่ือช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ ารายวิชา    

 

 

 
 
 
 
  

 


