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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
โครงการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารทองถิ่น (ป.บท.) 
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ท่ี รายการ รายละเอียด/สาระสําคัญ 
1 ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
2 หนวยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
3 ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป 
4 เปาหมายโครงการ 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ : 60 คน 

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ : 
๑. เพ่ือผลิตผูบริหารหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน 
สารวั ต ร กํ านัน  ผู ใ หญบ านและผู ช วยผู ใ หญบ าน ในระดับ
ประกาศนียบัตรใหมีความรูความเขาใจในการบริหารการปกครอง
ทองถ่ิน 

๒. เพ่ือผลิตผูบริหารหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน 
สารวั ต ร กํ านัน  ผู ใ หญบ านและผู ช วยผู ใ หญบ าน ในระดับ
ประกาศนียบัตร ใหสามารถนําความรูดานการบริหารการปกครอง
ไปประยุกตใช ในการแกปญหาและพัฒนาทอง ถ่ินไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือผลิตผูบริหารหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน 
สารวัตรกํานัน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานไดมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาตรีได 

5 จํานวนสาขาท่ีเปดสอนอยูใน
ปจจุบันสังกัดวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช 

5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) 
5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 
5.3 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
5.4 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
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ท่ี รายการ รายละเอียด/สาระสําคัญ 
5.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
5.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
5.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
5.8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
5.9 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
5.10 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

6 บุคลากรประจําสํานักงาน อาจารยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จํานวน 36 รูป/คน และ
เจาหนาท่ี จํานวน 23 รูป/คน 

7 จํานวนหนังสือและตํารา
วิชาการ วารสาร 

7.1 หนังสือและตําราวิชาการ วารสาร ท่ีเก่ียวของกับสังคมศาสตร
มีในหองสมุด วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช ประมาณจํานวน  6,529
เลม 
7.2 เชื่อมโยงฐานขอมูลของหองสมุดอ่ืนๆ จํานวน 5 ฐาน 
7.3 มีงานวิจัยท่ีสัมพันธกับสังคมศาสตรประมาณ จํานวน 500 
เลม 

8 พ้ืนท่ีใชสอย อาคารเรียนหลวงพอพระพุทธชินราช 1 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น 3 มีหองตางๆ ดังนี้ 
8.1 หองเรียน 6 หอง 
8.2 หองพักอาจารย/หลักสูตร 1 หอง 
8.3 หองสํานักงานวิชาการ 1 หอง 
8.4 หองงานทะเบียนและวัดผล 1 หอง 
8.5 หองสมุด 1 หอง 
8.6 หองประชุมยอย 1 หอง  

9 แหลงท่ีมาของงบประมาณ 9.1 บางสวนจากงบประมาณแผนดิน 
9.2 งบประมาณรายไดจาก 
         - คาธรรมเนียมการศึกษา 
         - การบริจาคหรืออุปถัมภท่ัวไป 

 

รับรองตามนี้ 

 

 

 

 

(พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
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โครงการเปดสอน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารทองถิ่น 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๑. ชื่อหลักสูตร 
 ๑.๑ ชือ่หลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรประกาศนียบตัรการบรหิารทองถิ่น 
 ๑.๒ ชือ่หลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Certificate, Program in Local Administration  
๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
 ๒.๑ ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาไทย 
  ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม  : ประกาศนียบตัรการบริหารทองถิน่ 
  ๒.๑.๒ ชื่อยอ  : ป.บท. 
 ๒.๒ ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาอังกฤษ 
  ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม  : Certificate, Program in Local Administration  
  ๒.๒.๒ ชื่อยอ  : Cert.PLA. 
 ๓. แผนงาน 

การจัดการศึกษา 
 ๔. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๕. สถานท่ีตั้งโครงการ 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 217 หมู 6 ตําบลบึงพระ       
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 ๖. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีพันธกิจในจัดการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนาและ
ศาสตรสมัยใหม ใหแกพระภิกษุ สามเณรและบุคคลท่ัวไป ในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค 5 ซ่ึงเปนสวนงานหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดพิจารณาเห็นวา ผูนําทองถ่ิน ประกอบดวย ผูบริหารหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน สารวัตรกํานัน 
ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน และผูนําทองถ่ิน จํานวนมิใชนอยท่ีสําเร็จการศึกษาตํ่ากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย แตเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณท้ังการบริหารการปกครองในทองถ่ินท่ีประสงคจะเขา
ศึกษาตอระดับชั้นปริญญาตรี แตไมสามารถเขาศึกษาตอได เพราะไมมีวุฒิการศึกษาดังกลาว 

ดังนั้น วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จึงไดจัดทําโครงการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารทองถ่ิน 
(ป.บท.) เพ่ือจัดการศึกษาในเรื่องดังกลาวนี้แกผูนําทองถ่ินและผูนําทองท่ีท่ัวประเทศ  
 
๗. วัตถุประสงค 

7.๑ เพ่ือผลิตผูบริหารหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานในระดับประกาศนียบัตรใหมีความรูความเขาใจใน
การบริหารการปกครองทองถ่ิน 

7.๒ เพ่ือผลิตผูบริหารหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานในระดับประกาศนียบัตร ใหสามารถนําความรู
ดานการบริหารการปกครองไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.๓ เพ่ือผลิตผูบริหารหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานไดมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสามารถศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีได 

 
 ๘. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖6 ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป 
 

 ๙. ข้ันตอนการดําเนินการ 
9.๑ หลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบ

ตอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
9.2 ขอเสนอโครงการตอท่ีประชุมภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
9.3 เสนอขอเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารทองถ่ินตอคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
9.4 เสนอสภาวิชาการใหความเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติโดยลําดับ 
9.5 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารทองถ่ิน 
9.6 ประชาสัมพันธโครงการหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารทองถ่ิน 
9.7 แนะนําการเรียนการสอนและดําเนินการเรียนการสอน 
9.8 รายงานกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษาหรือกิจการอันใดตอคณะสังคมศาสตร 

 
๑๐. คุณสมบัติของผูศึกษา 

10.๑ เปนผูบริหารหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ 
10.๒ เปนสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ 
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10.๓ เปนกํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน หรือ 
10.๔ เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ เพ่ือขอรับประกาศนียบัตรตามท่ีสภา

วิชาการเห็นชอบ 
 

๑๑. ระบบการศึกษา 
          ใชระบบหนวยกิตทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบงเวลาการศึกษาในปการศึกษาออกเปน ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ คือ 

ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห 
ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห 
 

 ๑๒. การลงทะเบียนเรียน 
กําหนดใหลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี ๑ จํานวน ๑๕ หนวยกิต และในภาคการศึกษาท่ี ๒ จํานวน 

๑๕ หนวยกิต สวนรายวิชาท่ีลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตใหข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการจัดแผนการสอน 
 

๑๓. ระยะเวลาการศึกษา 
           การศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ป หรือไมต่ํากวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ แตอยางมากไมเกินสองเทาของ
ระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร 
 
๑๔. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
           การวัดผลเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยอนุโลมและเกณฑท่ัวไป คือ 

14.๑ ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนไวในแตละภาคการศึกษา  
14.๒ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ท้ังหมด ในภาคการศึกษานั้น จึงมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชานั้น 
14.๓ การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชานั้นใหมีผลการศึกษาระดับ (Grade) และคาระดับ 

(Grade Point) ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ คาระดับ 

ดีเยี่ยม (Excellent) A ๔.๐๐ 

ดีมาก (Very Good) B+ ๓.๕๐ 

ดี (Good) B ๓.๐๐ 

คอนขางดี (Very Fair) C+ ๒.๕๐ 

พอใช (Fair) C ๒.๐๐ 
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คอนขางพอใช (Quite Fair) D+ ๑.๕๐ 

ออน (Poor) D ๑.๐๐ 

ตก (Failed) F ๐ 

  
ท้ังนี้ เกณฑคะแนนต่ําสุดท่ีถือวาผานในรายวิชานั้น คือ ระดับ D 
14.๔ นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

ก. สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทาของเวลา
ศึกษาตามหลักสูตร และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาระดับ ๒.๐๐ หรือ ระดับ C 

ข. ผานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ค. ไมมีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 

14.๕ นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษามีสิทธิ์ท่ีจะเขาศึกษาตอในชั้นระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แตท้ังนี้ตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ 

 
 ๑๕. คณะกรรมการบริหารโครงการ 
 1. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช     ประธานกรรมการ 
 2. รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
 3. ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    กรรมการ 
 4. พระครูสิริธรรมานุสนธิ์       กรรมการ 
 5. ปลัดจังหวัดพิษณุโลก       กรรมการ 
 6. ทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก      กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย ดร.โชติ  บดีรัฐ     กรรมการ 

8. ดร.วรพล  วรสุวรรณโรจน      กรรมการ 
 9. ดร.ดอนลาร  เสนา       กรรมการ 

10. ดร.ณัฏยาณี  บุญทองคํา      กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๑๖. สถานท่ี 
16.๑ สถานท่ี วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
16.๒ อาคารเรียนประกอบดวย 
      ๑) หองเรียน      6 หอง 

– โตะอาจารย      ๑1 ตัว 
– โตะนั่งเรียน      ๑8๐ ตัว 
– กระดานไวทบอรด     6 แผน 
– พัดลม       10 ตัว 
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  ๒) หองประชุม       ๑ หอง 
– โตะประชุมยอย     ๑ หอง 
– เกาอ้ีนั่งหองประชุม     3๐ ตัว 

  ๓) หองสมุด       ๑ หอง 
– หนังสือวิชาการ     7๐๐ เลม 
– หนังสือหลักธรรม     ๕๐๐ เลม 
– นิตยสาร      3๐ เลม 
– โตะอานหนังสือ     ๑๐ ชุด 
– เกาอ้ี       ๕๐ ตัว 
– ตูหนังสือ      ๒ ตู 
– พัดลม       ๕ ตัว 
– ท่ีวางหนังสือพิมพ     ๑ ตัว 

  ๔) หองธุรการ       ๑ หอง 
– โตะเหล็กทํางานหองธุรการ    5 ตัว 
– โตะคอมพิวเตอร มีลิ้นชัก    5 ตัว 
– เกาอ้ี       ๑0 ตัว 
– เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน    5 เครื่อง 
– โทรศัพท      ๑ หมายเลข 
– เครื่องปริ้นเตอร เลเซอร     2 เครื่อง 
– ตูเก็บเอกสาร ๒ ชั้น     3 ตู 
– เครื่อง Projector     6 เครื่อง 
– เครื่องขยายเสียง     6 เครื่อง 
– เครื่องถายเอกสาร     ๑ เครื่อง 

 
๑๗. งบประมาณ 

ในแตละปการศึกษากําหนดงบประมาณดังนี้ 
17.๑ ท่ีมาของงบประมาณ 
: งบประมาณรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการ

บริหารการปกครองสําหรับผูนําทองถ่ิน 
: จากการระดมทุนโดยหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
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 ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑๕ หนวยกิต 

 ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 

๑ คาลงทะเบยีนเรียน จํานวน ๑๕ หนวยกิต 

ระบบเหมาจาย 
๒ คาธรรมเนียมการสมัคร 

๓ คาบํารุงกิจกรรม  

๔ คาเอกสารติดตอประสานงาน 

รวม 4,500 

 
ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑5 หนวยกิต 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 

๑ คาลงทะเบยีนเรียน จํานวน ๑๕ หนวยกิต  
 

ระบบเหมาจาย 
๒ คาบํารุงกิจกรรม  

๓ คาใบรับรองผลการศึกษา 

๔ คาเอกสารติดตอประสานงาน  

รวม 4,500 

รวมคาใชจายจบหลักสูตร ๑ ป เปนเงินท้ังสิ้น 9,000 

หมายเหตุ :  ๑. ผูสําเร็จการศึกษาจะตองเขาปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานไมนอยกวา ๗ วัน  
 

 ๑๘. หลักสูตรการศึกษา 
๑๘.๑ ชื่อหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย          :  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารทองถ่ิน                    
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ      :  Certificate, Program in Local Administration  

๑๘.๒ ชื่อประกาศนียบัตรภาษาไทย 
ชื่อเต็ม                            :  ประกาศนยีบัตรการบริหารทองถ่ิน 
ชื่อยอ                             :  ป.บท. 

        ชื่อประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม                            :  Certificate, Program in Local Administration  
ชื่อยอ                             :  Cert.PLA. 
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๑๙. โครงรางของหลักสูตร 
      หลักสูตรประกาศนียบัตร มี 30 หนวยกิต ประกอบดวย 

ก. วิชาบังคับ       จํานวน        24  หนวยกิต 
ข. วิชาเลือก        จํานวน          ๖  หนวยกิต 

กลุมวิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต 
บท.๐๐๑      ภาวะผูนําเชิงพุทธ     3 (3-0-6) 
บท.๐๐2      การปกครองทองถ่ิน     3 (3-0-6) 
บท.๐๐3      การปกครองทองท่ี     3 (3-0-6) 
บท.๐๐4      การบริหารงานภาครัฐ    3 (3-0-6) 
บท.๐๐5      การบริหารงานคลังทองถ่ิน    3 (3-0-6) 
บท.๐๐6      กฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน   3 (3-0-6) 
บท.๐07      จริยธรรมสําหรับนักบริหารทองถ่ิน   3 (3-0-6) 
บท.๐08      การวางแผนการพัฒนาชุมชนทองถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ 3 (3-0-6) 

กลุมวิชาเลือก จํานวน ๖ หนวยกิต 
บท.๐09      พุทธวิธีการบริหาร     3 (3-0-6) 
บท.๐10      พุทธวิธีสงเสริมการบริหารการพัฒนาทองถ่ิน  3 (3-0-6) 
บท.๐11      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3 (3-0-6) 
บท.๐๑2      การจัดการวิสาหกิจชุมชน    3 (3-0-6) 
บท.๐13      ภูมิปญญาทองถ่ิน     3 (3-0-6) 
บท.๐14       การบริหารโครงการ     3 (3-0-6) 
บท.015       โลกาภิวัตนกับทองถ่ิน    3 (3-0-6) 
บท.016       การศึกษาอิสระ     3 (3-0-6) 
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารทองถิ่น 
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
กลุมวิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต 
บท.๐๐1 ภาวะผูนําเชิงพุทธ ๓ (3-0-6) 
 ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะภาวะผูนํา ประสิทธิภาพของ

ผูนํา ผูนํากับความคิดสรางสรรค วิธีการศึกษาภาวะผูนํา ภาวะผูนํากับการจัดการ 
ทฤษฎีภาวะผูนํา  ความขัดแยงในองคการ การบริหารความขัดแยง ผูนํากับการ
บริหารสมัยใหม วิธีการเปนผูนําท่ีดีและการสรางแรงบันดาลใจแกทีมงาน แรงจูงใจ
และวิธีสรางแรงจูงใจ  ทีมงานและการทํางานเปนทีม ในมุมมองพระพุทธศาสนา 

 

บท.๐๐๒ การปกครองทองถิ่น  ๓ (3-0-6) 
           แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ิน ความหมาย 

ความสําคัญของการปกครองทองถ่ิน พัฒนาการเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน 
รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประวัติและพัฒนาการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไทย โครงสราง องคประกอบ และอํานาจหนาท่ีวิธีการ กระบวนการ 
และผลการดําเนินงานของโครงกาารและกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไทย ปญหาและแนวโนมการปกครองทองถ่ินไทยในอนาคต กรณีศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตนแบบหรือขอปฏิบัติท่ีดีๆ  

 

บท.003 การปกครองทองท่ี ๓ (3-0-6) 
             รูปแบบการจัดการปกครองทองท่ี พัฒนาการการปกครองทองท่ี อํานาจ

หนาท่ีของนักปกครองทองท่ี พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี การแบงอํานาจ 
การรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอย   

 

บท.004 การบริหารงานภาครัฐ ๓ (3-0-6) 
            ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารองคกร

ภาครัฐ การบริหารการดําเนินงานบริการสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงองคกรภาครัฐ การปฏิรูปองคกรภาครัฐ การสรางและพัฒนา
ระบบการบริหารงานภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐเทคนิคการ
บริหารองคกรภาครัฐ การบริการทรัพยากรมนุษยในองคกรภาครัฐ การบริหารการ
คลังและงบประมาณในองคกรภาครัฐ การบริหารพัสดุในองคกรภาครัฐ เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ การเสริมสรางและพัฒนาระบบบริหารแบบ
เครือขาย การเสริมสรางจิตสํานึกในการบริหารภาครัฐ การบริหารองคกรภาครัฐใน
สถานการณการเปลี่ยนแปลง 
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บท.005 การบริหารงานคลังทองถิ่น ๓ (3-0-6) 
             ระบบงานคลังของหนวยงานของรัฐและทองถ่ิน การจัดการการคลังสวน

ทองถ่ินในมิติของรายรับ รายจาย และเงินอุดหนุน การพ่ึงตนเองทางการคลัง 
ความสัมพันธระหวางการคลังและเศรษฐกิจทองถ่ิน หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานคลังและงบประมาณทองถ่ิน การวิเคราะหแผนและโครงการเพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณ การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะหงบดุล
คลังทองถ่ินขอจากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังทองถ่ิน 

 

บท.006 กฎหมายเกี่ยวกับปกครองทองถิ่น ๓ (3-0-6) 
            แนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารทองถ่ิน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายปจจุบัน  อํานาจหนาท่ีขององคกรเหลานี้ในฐานะ
ท่ีเปนนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือ
องคกรเชนวานี้ ท้ังในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคลและการกํากับดูแลเหนือการ
กระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการ
ควบคุมจากสวนกลาง และพ้ืนฐานกฎหมายเลือกตั้งทองถ่ิน 

 

บท.๐๐๗ จริยธรรมสําหรับนักบริหารทองถิ่น ๓ (3-0-6) 
 ความรูพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับจริยศาสตร จรรยาบรรณทางการ

บริหารและคุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารทองถ่ิน 
จริยธรรมกับการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรทองถ่ิน วัฒนธรรมพ้ืนบานกับการ
บริหารทองถ่ิน การประยุกตใชหลักธรรมในการบริหารทองถ่ิน กรณีศึกษาปญหา
ทางการบริหารและการปกครองทองถ่ิน 

 

บท.008 การวางแผนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ ๓ (3-0-6) 
              การบู รณาการแนว คิดทางพระพุทธศาสนา กับเรื่ อ งดั งต อ ไปนี้ 

การวางแผนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน การสงเสริมกระบวนการแผนชุมชน การ
เสริมสรางคุณภาพแผนชุมชน การบูรณาการแผนชุมชนในทุกระดับ การเสริมสราง
กระบวนการมีสวนรวมในเวทีแผนชุมชน สรางความรับรูรวมกันโดยเนนสรางภาคี
เครือขายการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  ปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแบบมีสวน
รวม การกําหนดแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาทองถ่ิน 
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กลุมวิชาเลือก จํานวน 6 รายวิชา 
บท.009 พุทธวิธีการบริหาร ๓ (3-0-6) 

              ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน 
แนวคิดการบริหารงาน หลักการ และวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจา หลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการบริหารงาน การเลือกวิธีการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม  กลวิธีและ

อุบายการบริหารงานของพระพุทธเจา 

 

บท.010 พุทธวิธีสงเสริมการบริหารการพัฒนาทองถิ่น ๓ (3-0-6) 
              แนวคิดการบริหาร การพัฒนา การพัฒนาทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของสังคม

และวัฒนธรรมชุมชน วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารการพัฒนาทองถ่ิน 
การมีสวนรวมของประชาชน องคกรเอกชน และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของบทบาท
ขององคกรปกครองทองถ่ินในการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะหโครงการพัฒนาของ

ทองถ่ิน 

 

บท.011 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ (3-0-6) 
              ความหมาย กรอบแนวคิด คุณลักษณะ เง่ือนไข แนวทางการปฏิบัติ

เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษากรณีศึกษาโดยคําแนะนําของอาจารย
ผูบรรยาย 

 

บท.๐๑2 การจัดการวิสาหกิจชุมชม ๓ (3-0-6) 
              เเนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนเเละการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

แนวคิดลักษณะระดับการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน บทบาทของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนในระดับพ้ืนท่ี การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ
วิสาหกิจชุมชน ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนภาครัฐ ยุทธศาสตรการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี 
การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืน การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน การ
จัดการผลิตภัณฑชุมชนดานผลิตภัณฑ การตั้งราคา และการจําหนาย รวมถึงการ
สื่อสารการตลาดสําหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน 

 

บท.๐๑3 ภูมิปญญาทองถิ่น ๓ (3-0-6) 
               ความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินตามบริบทแวดลอมทาง

สังคม ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถ่ินกับการดํารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน 
ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน แนวคิด
ทฤษฎีภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดการ การสงเสริม การอนุรักษและการพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถ่ิน การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการดําเนินชีวิต สะทอนภูมิปญญาอันเกิดจากการปรับตัวในการดํารงชีวิต
ภายใตสภาพแวดลอมของนิเวศนวิทยา เศรษฐกิจ สังคม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละ
ชวงเวลาตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน องคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
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บท.๐๑4 การบริหารโครงการ ๓ (3-0-6) 
              ความหมายของโครงการ และความสําคัญของการบริหารโครงการ  

การวางแผนการดําเนินงานของโครงการ การสรางกลุมงาน การกําหนดขอบเขต 
และบทบาทของสมาชิกกลุม การจัดกําหนดการ และการกําหนดทรัพยากร  
การประมาณคาใชจายของโครงการ การสรางแผนงานดวยตารางปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับการบริหารงานทองถ่ิน เชน ตารางปฏิบัติการของ GANTT PERT และ 
CPM การวิเคราะหและการประเมินผลโครงการเพ่ือการตัดสินใจและการควบคุม 

 

บท.๐๑5 โลกาภิวัตนกับทองถิ่น ๓ (3-0-6) 
  ความรูความเขาใจเก่ียวกับโลกาภิวัตนทางสังคม แนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตน  

ความสําคัญของโลกาภิวัตนกับการดํารงชีวิตและของชุมชน ท่ีมาของระบบโลกาภิ
วัตน โดยเนนความคิดทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม พรอมกับการพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร  ทองถ่ินในกระแสโลกาภิวัตน รากฐานของทองถ่ิน : เศรษฐกิจ
แบบเกษตรกรรมกับการพัฒนาการของชุมชน ระบบทุนและการเคลื่อนยายทุนสู
ทองถ่ิน ระบบการศึกษา คานิยมของสังคม ศาสนาและวิทยาศาสตรแผนใหม  
เทคโนโลยีการสื่อสาร ศิลปะ วรรณกรรม ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบโลกาภิวัตน : การ
ลดคุณคาความเปนมนุษย  ปจเจกบุคคล ชุมชน กับทางเลือกของชีวิตปจจุบัน 

 

บท.016 การศึกษาอิสระ ๓ (3-0-6) 
 ระเบียบและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ท้ังท่ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสรางแนวความคิด ประเด็นปญหา วัตถุประสงค 
การตั้งสมมติฐาน การสรางขอบขาย การประมวลผล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจน
การรายงานการวิจัย เปนการศึกษารายกรณี หรืองานเรียบเรียงบทความวิชาการ 
หรืองานวิจัย สามารถจัดทําโครงการวิจัยเสนอเปนภาคปฏิบัติดวยความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับการปกครองและการบริหารทองถ่ินตามบริบทและสภาพแวดลอมทางสังคม
ของทองถ่ิน เพ่ือชวยในการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
ประจาํรายวิชา    
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