หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหารงานท้องถิ่น การ
บริหารองค์การสมัยใหม่ที่พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ การเป็นผู้นา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
1.2 ความสาคัญ
กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัต ได้ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี และแนวคิดด้านการบริหารโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหารงานภาครัฐซึ่งสัมพันธ์กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องมีวิธีการบริหาร
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จึงต้องผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับการปกครองท้องถิ่น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1). เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม สนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชนใน
ท้องถิ่น
(2). เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาองค์การเกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่น
(3). เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนาผลการวิจัยไปพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
(4). เพื่อส่งเสริมมหาบัณฑิตให้สร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการปกครองท้องถิ่น
(5). เพื่อให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีทักษะในศาสตร์และศิลป์แห่งรัฐประศาสนศาสตร์ในการปกครอง
ท้องถิ่น
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – มกราคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
(1) การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(2) การคัดเลือกโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน โดยผู้เข้าเรียนต้องเข้าชั้นเรียนและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % ของ
เวลาเรียนทั้งหมด และลงทาเบียนในระบบหน่วยกิต
สาหรับรายวิชาที่ต้องศึกษาเป็นกรณีศึกษาต้องลงภาคสนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ท้องถิ่นหรือการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานที่จริงด้วย
4. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4.1 หลักสูตร
4.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
4.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร แบ่งออกเป็น 2 แผน ดังนี้
แผน ก แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
24 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3. วิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
30 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
3. วิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
4.2 ชื่อรายวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 วิชาบังคับ (สาหรับแผน ก แบบ ก2)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2551101

น(ท-ป-อ)
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration Theory

3(3-0-6)

2551302 การบริหารองค์การภายหลังสมัยใหม่เพื่อการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Post Modern Organization Administration For Local Government

2551303 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government

3(3-0-6)

2551304 แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นในทศวรรษหน้า
The Local Government Trend in A New Decade

3(2-2-5)

2552205 การวิจัยทางการปกครองท้องถิ่น
Research in Local Government

3(3-0-6)

2552706 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น
Ethics and Good Governance for Local Government

2(2-0-4)

2552707

1(0-2-0)

สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
Seminar in Local Government

1.2 ให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนในรายวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

2551308 ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐภายหลังสมัยใหม่
Post Modern Public Administration Theory

3(3-0-6)

2551309

3(3-0-6)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
Strategic Human Resources Management

2551410 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
Public Policy and Strategic Planning

3(3-0-6)

2552311 ภูมิปัญญากับการปกครองท้องถิ่น
Wisdom and local Government

3(2-2-5)

2552312 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Administration and Modern Human Capital Development
2552313 การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
Strategic Administration for Local Development

3(3-0-6)

2552314 ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครองท้องถิ่น
Information System for Local Government

3(3-0-6)

2552515 การงบประมาณและการคลังท้องถิ่น
Budgeting and Local Fiscal

3(3-0-6)

2552616 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
Public Policy Analysis

3(3-0-6)

2552317 การวางแผนและการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
Planning and Strategic Project Administration

3(3-0-6)

2552318

ประชาสังคมกับการปกครองท้องถิ่น
Civil Social and Local Government

3(2-2-5)

2552719 รัฐประศาสนศาสตร์แนวจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา

3(3-0-6)

Psychological, Sociological and Anthropological Public Administration

2552720 สันติศึกษาเพื่อการปกครองท้องถิ่น
Peace Studies for Local Government

3(3-0-6)

2. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
2552221
วิทยานิพนธ์
Thesis

12

3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาหรับแผน ข)
2552222
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6

4. หมวดวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
1551123

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students

3(2-2-5)

2551124 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
*
Thai Politics Economy and Society

3(3-0-6)

4121125 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students

3(2-2-5)

*สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์)

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สถาบันที่จบ และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ สกุล
ทาง
คุณวุฒิ
สถาบันที่จบ
ปีที่จบ
วิชาการ
นายพิษณุ บุญนิยม
อาจารย์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2553
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2547
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2554
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2546
พธ.บ. (ปรัชญา)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2545
นายธีร์วิสิฐ
อาจารย์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2553
มูลงามกูลจ์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2549
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2545
รบ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2543
นายกล้าณรงค์
อาจารย์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2553
สุทธิรอด
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2549
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2545
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2533
นายศาสตร์ศิลป์
อาจารย์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
2555
ละม้ายศรี
รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา
2547
ศศ.บ. (การจัดการตลาด)
สถาบันราชภัฏธนบุรี
2544
นางสาวรัตนาภรณ์
อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2554
สืบสุข
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2546
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
2536

