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หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้ องถิน
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลัก สู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที สอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ในเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
84 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
60 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2581101
2581603
2582201
2582202

ไม่น้อยกว่า

รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
ความรู ้เบืองต้นเกียวกบั กฎหมายทัวไป
Introduction to Law
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน
Society and Cultural of Local Community
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิน
Economy of Local Community

84
60

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2582203
2582204

2582301
2582302
2582303

2582401
2582603
2582701
2583301
2583401

2583501
2583502
2573701
2583702

การเมืองและการปกครองส่วนท้องถินไทย
Thai Local Politics and Government
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ท้องถิน
Local Natural Resources and Environment
Management
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิน
Concepts and Theory of Local Government
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิน
Local Government Strategies
ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
Management Information System for
Administration
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
กฎหมายสําหรับการปกครองส่วนท้องถิน
Law for Local Government
นวัตกรรมและการจัดการการเปลียนแปลง
Innovation and Change Management
การบริ หารการเงินการคลังท้องถิน
Local Financial and Fiscal Administration
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพืนทีท้องถิน
เชิงบูรณาการ
Strategic Planning for Integrated Spatial
Development
ภาวะความเป็ นผูน้ าํ
Leadership
จริ ยธรรมสําหรับนักบริ หารท้องถิน
Ethics for Local Administrator
การบริ หารการพัฒนา
Development Administration
สันติศึกษาเพือการพัฒนาท้องถิน
Peace Studies for Local Development

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

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

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

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

2583903
2583904

สถิติสาํ หรับนักบริหารท้องถิน
Statistics for Local Executive
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงบูรณาการ
Integrated Research Methodology

2) กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
2582501 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Administration
2583201 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Management of Community Enterprises
2583302 การบริ หารการศึกษาท้องถิน
Local Education Administration
2583303 การบริ หารงานสาธารณูปโภคท้องถิน
Local Infrastructure Administration
2584301 การบริ หารงานสาธารณสุขท้องถิน
Local Public Health Administration
2583101 ระบบบริ หารราชการไทย
Thai Public Administration System
2583102 การศึกษาอิสระ
Independent Study
2583202 สังคมวิทยาการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิน
Political Sociology in Local Government
2583203 การเมืองไทย
Thai Politics
2583304 การบริ หารเพือการพัฒนาท่องเทียวท้องถิน
Local Tourism Development Administration
2583402 การวางผังเมืองและแผนพัฒนาพืนทีท้องถิน
เชิงบูรณาการ
Urban Planning and Strategic Planning for
Integrated Spatial Development
2584601 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Law of Civil Procedure
2584602 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทวไป
ั
Criminal Law I

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

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

2584603 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
Criminal Law II
2584604 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Law of Civil Procedure
2584605 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
2584606 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
2584607 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law

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

หมายเหตุ สําหรับผูท้ ีเข้าศึกษาตามโครงการความร่ วมมือของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน ให้เลือก
ในรายวิชา (2582401) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (2583201) การจัดการวิสาหกิจชุ ม ชน (2583302) การบริ ห าร
การศึกษาท้องถิน (2583303) การบริ หารงานสาธารณูปโภคท้อ งถิ น และ (2584301) การบริ ห ารงานสาธารณสุ ข
ท้องถิน
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ ไม่น้อยกว่า
9
2583801 เตรี ยมสหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิน
Preporation Cooperative Education in Local
Government
2584801 สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิน
Cooperative Education in Local Government
2584802 สัมมนาทางการปกครองท้องถิน
Siminar in Local Government
2584803 สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิน
ราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
Cooperative Education in Local Provincial
and Central Government

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

9(410)
2(2-2-5)
5(350)

หมายเหตุ สําหรับผูท้ ีเข้าศึกษาตามโครงการความร่ วมมือของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน ให้เลือก
ในรายวิชา (2584801) สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิน (วิชาเดียว)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ บั รายวิชา ที
เคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์ การสําเร็ จหลัก สู ตร
ของสาขาวิชา
หมายเหตุ สําหรับผูท้ ีเข้าศึกษาตามโครงการความร่ วมมือของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน ให้เลือก
ในรายวิชา (2583202) สังคมวิทยาการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิน และ (2583304)
การบริ ห ารเพือการ
พัฒนาท่องเทียวท้องถิน
2581101

รัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Public Administration
แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริ ห ารก บั สภาพแวดล้อ ม การ
บริ หารกบั นโยบายสาธารณะ กระบวนการบริ หาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ
การบริ ห ารงาน
บุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ และพฤติกรรมทางการบริ ห ารตลอดจน
ความรับผิดชอบของการบริ หารราชการ
2581103

สังคมและวัฒนธรรมชุ มชนท้ องถิน
3(3-0-6)
Social and Cultural of Local Community
ขอบเขต ความหมาย ความสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมท้อ งถิ น โครงสร้างสังคมท้อ งถิ น
วัฒนธรรมท้องถิน การเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิน วิธีการศึกษาชุมชน นโยบายเพือการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมท้องถิน
2581603

ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับกฎหมายทัวไป
3(3-0-6)
Introduction to Law
แนวคิ ดหลัก เกณฑ์พืนฐานของกฎหมายโดยทัวไป การแยกประเภทกฎหมาย ขอบเขตที
กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายทีควรรู ้ หลักสําคัญในการกระทําผิดทางอาญา และกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์
ของครอบครัว ทังนีเพือให้รู้จกั สิทธิ หน้าทีและเสรี ภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย

2582202

เศรษฐกิจชุ มชนท้ องถิน
3(3-0-6)
Economy of Local Community
ขอบเขต ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิน ครัวเรื อนในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิน ตลาดท้องถิน เศรษฐกิจนอกตลาดและแนวนโยบายเพือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิน

2582203

การเมืองและการปกครองส่ วนท้ องถินไทย
3(3-0-6)
Thai Local Politics and Government
การจัดโครงสร้างและอํานาจหน้าทีในการปกครองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครอง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภาค และส่ วนท้อ งถิ น กระบวนการของฝ่ ายนิ ติบญั ญัติ ฝ่ ายบริ ห าร และฝ่ ายประจําของ
องค์กรปกครองท้องถินไทย ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายการเมืองกบั ฝ่ ายข้าราชการประจํา ความสัม พันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถินกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มของการเมืองการปกครองท้องถินไทย
2582204

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมท้ องถิน
3(3-0-6)
Local Natural Resources and Environment Management
องค์ความรู ้พืนฐานเกียวก บั สิ งแวดล้อ มและทรัพ ยากรท้อ งถิ น สถานการณ์ สถานภาพและ
วิกฤตการณ์สิงแวดล้อมท้องถิน การศึกษาสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติทอ้ งถิน การประเมินสถานภาพ
และผลกระทบสิงแวดล้อม การจัดใช้ประโยชน์ การจัดการอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2582301

แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่ วนท้ องถิน
3(3-0-6)
Concepts and Theory of Local Government
ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริ หาร ทฤษฎีการ
ปกครองส่วนท้องถิน การปกครองส่วนท้องถินของต่างประเทศทีสําคัญและการปกครองส่วนท้องถินในอนาคต

2582302

ยุทธศาสตร์ การปกครองท้ องถิน
3(3-0-6)
Local Government Strategies
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท้อ งถิ น ความสัม พันธ์เชิ งสถาบันของระบบการบริ ห าร
ระดับท้องถิน ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริ ห ารนโยบาย แผน การคลัง และการบริ ห ารทีเน้นผลงาน การ
บริ การสาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางทีเหมาะสมในการบริ หารของหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิน

2582303

ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
3(3-0-6)
Management Information System for Local Administration
แนวคิ ด เกียวก บั ข้อ มู ล สารสนเทศ ความรู ้ และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร
สารสนเทศกับการบริ หารจัดการ แนวคิดเกียวกับสารสนเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือสนับสนุนการบริ หารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกบั การบริ หารจัดการท้องถิน

2582401

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
หลักการนโยบายสาธารณะและการวางแผน ขันตอน กระบวนการ นโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาทางสังคม นโยบายการพัฒนาทางการเมือง และนโยบายท้องถิน
2582501

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Administration
แนวคิดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ความท้าทายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการ
บริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เทคโนโลยีสารสนเทศทีใช้ในการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ องค์ก รบริ ห ารทรัพ ยากร
สําหรับการบริ หารการปกครองส่วนท้องถิน และกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในการปกครองส่วนท้องถิน
2582602

กฎหมายสําหรับการปกครองส่ วนท้ องถิน
3(3-0-6)
Law for Local Government
ประวัติรั ฐธรรมนู ญ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 สิ ทธิ และเสรี ภาพใน
รัฐธรรมนูญ หลักการปกครองของรัฐและเจ้าหน้าทีของรัฐ การบริ การสาธารณะ คําสังทางปกครอง นิ ติก รรม
และสัญญาทางปกครอง การควบคุมอํานาจรัฐและเจ้าหน้าทีของรัฐ นิ ติวิธีทางปกครอง กฎหมายเกียวก บั งาน
บริ หารการปกครองท้องถิน
2582701

นวัตกรรมและการจัดการเปลียนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภทขององค์กรท้องถิน การจัดการองค์ก รท้อ งถิ นทีนําไปสู่
การเปลียนแปลงวิธีการบริ หารจัดการทีสามารถรับกบั กระแสการเปลียนแปลงจากทังภายในและภายนอกองค์ก ร
โดยใช้เทคนิคและการตัดสิ นใจทีทันต่อ สถานการณ์เพือให้ อ งค์ก รท้อ งถิ นทุก รู ปแบบพัฒนาไปสู่ อ งค์ก ารแห่ ง
คุณภาพ
รหัส
ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
2583201

การจัดการวิสาหกิจชุ มชน
3(3-0-6)
Management of Community Enterprise
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุ ม ชน ครัวเรื อ นในระบบเศรษฐกิจชุ ม ชนท้อ งถิ น
ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รู ปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจชุ ม ชน การ
จัดการการตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริ มการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาความเข้ม แข็งของวิสาหกิจชุ ม ชน
ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน

2583301

การบริหารการเงินการคลังท้ องถิน
3(3-0-6)
Local Financial and Fiscal Administration
แนวคิดเกียวกับระบบการเงินการคลังท้องถิน การบริ หารรายได้และรายจ่ายของหน่ วยปกครอง
ระดับท้องถิน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถินกับรัฐบาลแห่ งชาติ กระบวนการบริ หารงบประมาณที
เน้นผลงานบริ การสาธารณะและการพัฒนาท้องถิน ข้อจํากดั และแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถิน
2583302

การบริหารการศึกษาท้ องถิน
3(3-0-6)
Local Education Administration
แนวคิดและหลักการการบริ หารการศึก ษา องค์ประกอบของการบริ ห าร ได้แก่ แนวคิ ดการ
บริ หารแนวใหม่ การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิ การจัดองค์กร กลุ่มกิจกรรม การประสานงาน กฎหมาย
เกียวก บั การศึก ษา การบริ ห ารบุ ค ลากร การบริ ห ารทรัพ ยากรอื น การอํา นวยการและการประสานงาน
สารสนเทศเพือการบริ หาร การเงินและการงบประมาณ ความสัม พันธ์เชิ งระบบและการ บูรณาการการพัฒนา
ท้องถิน การบริ หารการศึกษาท้องถิน ความเคลือนไหว ความเปลียนแปลง
2583303

การบริหารงานสาธารณูปโภคท้ องถิน
3(3-0-6)
Local Infrastructure Administration
การบริ หารจัดการระบบสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกอบด้วยงานด้าน
ถนน ทางเดินเท้า ไฟฟ้ าสาธารณะ ประปา โทรศัพท์สาธารณะ รวมทังพืนทีสาธารณะระดับต่างๆ ทีเกียวข้อ งก บั
คุณภาพชีวิตของคนท้องถิน การป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภัย
2583401

กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาพืนทีท้ องถินเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Strategic Planning for Integrated Spatial Development
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาพืนทีท้องถิน เมืองและชนบท ชุมชนท้องถินในอุ ดมคติ แนวคิ ด
นโยบายและแผนการพัฒนาพืนที การศึกษาและวิเคราะห์ระบบภูมินิเวศท้องถิน กลยุทธ์กระบวนการและเทคนิ ค
การวางแผนพัฒนาพืนทีท้องถิน เทคนิคภูมิสนเทศเพือการพัฒนาพืนทีและพืนทีสาธารณะ การพัฒนาท้อ งถิ นใน
ลักษณะบูรณาการ
2583501

ภาวะความเป็ นผู้นํา
3(3-0-6)
Leadership
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับผูน้ าํ คุณสมบัติและคุณลักษณะ บทบาท หน้าที และความสามารถ
ของผูน้ าํ ประเภทและทีมาของผูน้ าํ แรงผลักดันทีทําให้เกิดภาวะผูน้ าํ แบบต่าง ๆ องค์ประกอบทีมี ต่อ ความสําเร็ จ
ของการใช้ภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และการประเมินภาวะผูน้ าํ

2583502

จริยธรรมสําหรับนักบริหารท้ องถิน
3(3-0-6)
Ethics for Local Administration
ความรู ้พืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับจริ ยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการบริ ห าร และคุ ณธรรม
พืนฐานสําหรับนัก บริ ห าร ธรรมาภิบาลก บั การบริ ห ารท้อ งถิ น จริ ยธรรมก บั การเสริ ม สร้างวัฒนธรรมองค์ก ร
ท้องถิน วัฒนธรรมพืนบ้านกับการบริ หารท้องถิน การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริ ห ารท้อ งถิ น กรณี ศึก ษา
ปัญหาการบริ หารการปกครองท้องถิน
2583701

การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
แนวคิดการบริ หารการพัฒนา ระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารการปกครองระดับต่าง ๆ
ทีเน้นการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการบริ หารการพัฒนา การจัดองค์กรพัฒนายุทธศาสตร์และกระบวนการบริ ห าร
การพัฒนาทีเน้นผลสัมฤทธิ เงือนไขของการบริ หารการพัฒนาท้องถิน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ปัญหา และ
แนวทางทีเหมาะสมในการบริ หารเพือพัฒนาท้องถินโดยกรณีศึกษา
2583702

สันติศึกษาเพือการพัฒนาท้ องถิน
3(3-0-6)
Peace Studies for Local Development
ชุมชนท้องถินกับเสถียรภาพและความมันคง บทบาทวิธีการและกระบวนการสร้างการมี ส่วน
ร่ วมของสาธารณะชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสนั ติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาต่อรอง และการไกล่
เกลีย การอํานวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ
ทักษะและกลไกในการจัดการความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินกับการสร้างความสมานฉันท์ สันติ
สุขชุมชน
2583903

สถิติสําหรับนักบริหารท้ องถิน
3(3-0-6)
Statistics for Local Executive
ข้อมูลสถิติสาํ หรับนักบริ หาร กระบวนการดําเนิ นงานทางสถิ ติ ข้อ มู ล สถิ ติก ารเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล การอธิ บายข้อ มู ล การวัดแนวโน้ม สู่ ค่ ากลางและการกระจายข้อ มู ล การแจกแจงปกติ การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ การคิดการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลทางสถิติเพือการบริ หารส่วนท้องถิน
2583904

ระเบียบวิธีวจิ ัยเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Research Methodology
แนวคิดวิธีวิจยั การกําหนดหัวข้อ ประเด็นปัญหา ประเภทและการออกแบบการวิจยั การสุ่ ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื องมือวิจยั การเก็บและการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานการวิจยั

2584301

การบริหารงานสาธารณสุ ขท้ องถิน
3(3-0-6)
Local Public Health Administration
หลักการและแนวคิ ด การสาธารณสุ ข ท้อ งถิ น ระบบสาธารณสุ ข ท้อ งถิ น การวิเคราะห์ และ
วินิ จ ฉัย ปั ญหาสาธารณสุ ข ท้อ งถิ น การบริ ห ารงานสาธารณสุ ข ท้อ งถิ นเชิ ง กลยุทธ์ การประเมิ นโครงการ
สาธารณสุขท้องถิน การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข
2583801

เตรียมสหกิจศึกษาทางการปกครองท้ องถิน
2(90)
Preporation Cooperative Education in Local Government
ศึกษาเรี ยนรู ้ในการฝึ กปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภาครัฐหรื อ เอกชน เพือเตรี ยมความพร้อ ม ด้าน
หลักการปฏิบตั ิงาน การใช้เครื องใช้สาํ นักงาน การทํางานรวมกบั บุคคลอืน ฝึ กทัก ษะ เจตคติ และคุ ณลัก ษณะที
เหมาะสมกบั อาชีพ
2584801

สหกิจศึกษาทางการปกครองท้ องถิน
9(410)
Cooperative Education in Local Government
ฝึ กปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน สังเกตการณ์ บริ หารงาน วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา อุปสรรค โอกาส ความเสียง ในการบริ หารงาน ร่ วมกิจกรรมและร่ วมแก ้ปัญหากบั องค์กร
หมายเหตุ สําหรับผูท้ ีเข้าศึกษาตามโครงการความร่ วมมือของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน ให้เลือก
ในรายวิชา (2584801) สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิน
2584802

สัมมนาทางการปกครองท้ องถิน
2(90)
Siminar in Cooperative Education in Local Government
แนวคิด รู ปแบบ กระบวนการการสัม มนา ศึก ษารายกรณี ทีน่ าสนใจเกียวก บั เหตุก ารณ์ สภาพ
ปัญหา ภูมิ ปัญญาท้อ งถิ น การจัดสัม มนาเป็ นทีม ทังในและนอกสถานที ประเมิ นผลการสัม มนา สรุ ปผลการ
สัมมนา
2584803

สหกิจศึกษาทางการปกครองท้ องถินราชการส่ วนภูมภิ าคและส่ วนกลาง 5(350)
Cooperative Education in Local Provincial and Central Government
ฝึ กปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชน สังเกตการณ์ บริ หารงาน วิเคราะห์ สภาพปั ญหา
อุปสรรค โอกาส ความเสียง ในการบริ หารงาน ร่ วมกิจกรรมและร่ วมแกป้ ัญหากบั องค์กร

2583101

ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Public Administration System
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวฒั นาการของการบริ หารราชการ
ไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีมีอิทธิพลต่อการบริ หารราชการไทย ปั ญหาอุ ปสรรค
และแนวทางแกไ้ ขปรับปรุ งการบริ หารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มของการบริ ห ารราชการ
ไทยในอนาคต
2583102

การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าเกียวกับปัญหาทีสําคัญและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในท้อ งถิ น โดยเสนอ
โครงการ ดําเนินการศึกษาตามโครงการ เขี ยนรายงานผลการศึก ษาอย่างมี ระบบ ภายใต้
การควบคุ ม และ
คําแนะนําของอาจารย์ผสู ้ อน
2583202

สังคมวิทยาการเมืองในการปกครองส่ วนท้ องถิน
3(3-0-6)
Political Sociology in Local Government
ความหมาย ขอบเขต และกาํ เนิดของสังคมวิทยาการเมือง ประเด็นหลักและแนวทางการศึก ษา
สังคมวิทยาการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคมอื น ๆ ในท้อ งถิ น
และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง วิเคราะห์ โครงสร้างอํานาจและบทบาท
ของกลุ่ ม อํา นาจต่ า ง ๆ ในสัง คมท้อ งถิ น พิ นิ จศึ ก ษาวัฒ นธรรมการเมื อ งการขัด เกลาทางการเมื อ ง ระบบ
ประชาธิ ป ไตย ภาวะผูน้ ํา ทางการเมื อ ง พิ นิ จศึ ก ษาวัฒ นธรรมการเมื อ งการขัด เกลาทางการเมื อ ง ระบบ
ประชาธิปไตย ภาวะผูน้ าํ ทางการเมือง และการเปลียนแปลงทางการเมือง
2583203

การเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics
ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาทางการเมือง ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย บทบาทของทหารและ
กลุ่มผลประโยชน์ทีมีต่อการเมืองไทย อุปสรรคในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการ
พัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย
รหัส
ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
2583304

การบริหารเพือการพัฒนาท่ องเทียวท้ องถิน
3(3-0-6)
Local Tourism Development Administration
ความรู ้พืนฐานเกียวกับการท่อ งเทียว นโยบาย สถานการณ์และสถานภาพการท่อ งเทียวไทย
การศึกษาและการวิเคราะห์พืนทีท้องถินเชิงการท่องเทียว การวางแผนพัฒนาการท่อ งเทียวท้อ งถิ น กลยุทธ์และ
กลวิธีการบริ หารจัดการการท่องเทียวในท้องถินเชิงเศรษฐกิจและเพือคุณภาพชีวิตท้องถิน

2583402

การวางผังเมืองและแผนพัฒนาพืนทีท้ องถินเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Urban Planning and Strategic Planning for Integrated Spatial Development
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพืนที ทรัพยากร และสิงแวดล้อมท้องถิน การศึกษาและ
วิเคราะห์ระบบภูมินิเวศท้องถิน กระบวนการการจัดทําแผนทีภาษี วางผังเมือง เทคนิคภูมิสนเทศเพือ การพัฒนา
พืนทีท้องถิน การประเมินผลกระทบจากการการพัฒนาท้องถินในลักษณะบูรณาการ
2584601

กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3(3-0-6)
Civil Law
หลักกฎหมายแพ่ง การบัญญัติเกียวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคลนิติบุคคล
นิติกรรมและสัญญา หนี ครอบครัวและมรดก

2584602

กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทัวไป
3(3-0-6)
Criminal Law I
หลักทัวไปของประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทวไป
ั ตังแต่มาตรา 1-106 และความผิด
ลหุ โทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 มาตรา 367-398
2584603

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law II
ความผิดเกียวก บั ความมันคง เกียวก บั การปกครอง เกียวก บั ความยุติ ธรรมเกียวก บั ศาสนา
เกียวกับความสงบสุขของประชาชน และความผิดทุกชนิดทีบัญญัติไว้ใสประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-366
2584604

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง
3(3-0-6)
Law of Civil Procedure
หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบททัวไปภาค 1 วิธีพิจารณา
ในศาลชันต้น ภาค 2 และวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
รหัส
ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
2584605

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure
กระบวนการดําเนินคดีอาญาลักษณะหลักทัวไป อํานาจพนัก งานสอบสวนและศาล การฟ้ อง
คดีอาญาและคดีแพ่งทีเกียวเนืองกบั คดีอาญา หมายเรี ยก หมายอาญา หมายจับ หมายค้น หมายฆ่า หมายจําคุก และ
หมายปล่อยหรื อกรณีการปล่อยชัวคราว และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน ภาค 3 วิธี
พิจารณาในศาลชันต้น และภาค 4 อุทธรณ์ และฎีกา

2584606

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทังคดีแพ่งและคดีอาญาหลักในการรับฟั ง
พยานหลักฐาน หลักเกียวกับพยาน ข้อสันนิษฐานของกฎหมาย หน้าทีนําสืบความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค5
2583607

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Law
ความหมาย ประวัติและวิวฒั นาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ
การแบ่งแยก
อํานาจอธิปไตย และความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจนันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย และวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ

