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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปน หมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอ ยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
104 หนวยกิต
- วิชาชีพ (บังคับ)
51 หนวยกิต
- วิชาชีพ (เลือก)
ไมนอยกวา
48 หนวยกิต
- วิชาชีพปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
5 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
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ข หมวดวิชาเฉพาะ

ไมนอ ยกวา

1 กลุมวิชาบังคับ
1) แขนงวิชาบริหาร

104 หนวยกิต
51
9

หนวยกิต
หนวยกิต

2591301

หลักการบริหารงานยุติธรรม
Justice Administration

3(3-0-6)

2593302

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม
Training and Development for Justice

3(2-2-5)

Personnel
2594303
การบริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
Restorative Justice Administration
2) แขนงวิชากระบวนการยุติธรรม
2591201
ทฤษฎีอาชญาวิทยา
Theory of Criminology
2593305
จริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ
Profession Ethics and Morality

22 หนวยกิต
3(3-0-6)

2592202

ทฤษฎีทัณฑวิทยาและการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิด
Theory of Penology and Offender
Rehabilitation

3(3-0-6)

2591203

หลักการปองกันอาชญากรรมและชุมชน

2(1-2-3)

2591307

Principles of Crime Prevention and
Community Protection
ภาษาอังกฤษในกระบวนการยุติธรรม 1

3(2-2-5)

2592402

English for Justice Process I
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม
Research in Justice Administration and
Society

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

4
2592403

สถิติเพื่อการวิจัยทางการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม

3(2-2-5)

Statistics for Justice Administration and
Social Research
2594306

สัมมนาทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
Seminar in Justice Administration and

Society
3) แขนงวิชาสังคม
2593204
หลักปรัชญาแหงความยุติธรรม
Philosophy of Justice
2592405
งานสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
Social Work in Criminal Justice
2591401
ปญหาสังคมกับอาชญากรรม
Social Problem and Crime
2592407
จิตวิทยาสังคมกับกระบวนการยุติธรรม
Social Psychology and Justice Process
4) แขนงวิชากฎหมาย

3(2-2-5)

11 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
9 หนวยกิต
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2591502

กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
Criminal Law I : General Principles

3(3-0-6)

2593509

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง

3(3-0-6)

2592511

Administrative Law and Procedure
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3(2-2-5)

Constitutional Law and Politival
Institues

2 กลุม วิชาเลือก
ไมนอยกวา
1) แขนงวิชาบริหาร
ไมนอยกวา
2591101
หลักการบริการสาธารณะและการกําหนด
นโยบายภาครัฐ
Principles of Public Service Policy
and Public Planning
2593102
นโยบายเศรษฐกิจการคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budgeting Policy
2593103

2593104

การบริหารและการวิเคราะหโครงการใน
กระบวนการยุติธรรม
Management and Project Analysis
in Justice Process
มนุษยสัมพันธของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม
Human Relations for Justice
Personnel

48 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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2593108

หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
Principles of Public Personnel

Management
2) แขนงวิชากระบวนการยุติธรรม

ไมนอยกวา

3(3-0-6)

17 หนวยกิต

2593206

ทุรกรรมเยาวชน
Juvenile Delinquency

2(1-2-3)

2593207

อาชญาวิทยาคลินิค
Clinical Criminology
เหยื่ออาชญากรรมวิทยา

2(1-2-3)

2593209
2592308
2593211
2593210
2593212
2594105

Victimology
ภาษาอังกฤษในกระบวนการยุติธรรม 2
English for Justice Process II
การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
Probation and Parole
นิติวิทยาศาสตร
Forensic Science
การศึกษาอิสระ
Independent Study
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานใน
กระบวนการยุติธรรม
Efficiency Development in Justice

2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

Process
2594205
2594304

อาชญากรรมศึกษา
Crime Study
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
Human Rights in Criminal Justice

3) แขนงวิชาสังคม
ไมนอยกวา
2591406
จิตวิทยาครอบครัว
Family Psychology

3(3-0-6)
3(2-2-5)

7 หนวยกิต
3(2-2-5)
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2592106

หลักการปกครองทองถิ่นกับการบริหารงาน
ยุติธรรม

2(2-0-4)

Principles of Local and Justice
Administration
2592107

2593405
2593406

2593408
2594208

2594409

ระบบบริหารราชการไทยกับการบริหารงาน
ยุติธรรม
Thai State Affair and Justice
Administration
ประชาสังคมกับองคกรพัฒนาเอกชน
Civil Society and NGOs
การพัฒนาทองถิ่นตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
Sufficiency Economy for Local
Development
จิตวิทยาเด็กและวัยรุน
Child and Adolescence Psychology
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบ
Corruption Prevention and
Subjugation
การเมืองการปกครองกับกระบวนการ

3(3-0-6)

2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(3-0-6)
2(2-0-4)

3(3-0-6)

ยุติธรรม
Politics, Government and Justice
Process
2594410

พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน

3(3-0-6)

2594411

Political Parties and Interest Groups
การแปรเปลีย่ นความขัดแยงโดยสันติวิธี
Conflict Transformation by Peaceful

3(3-0-6)

Means
4) แขนงวิชากฎหมาย

ไมนอยกวา

21 หนวยกิต
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2591501

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Laws

2(2-0-4)

2594505

หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
Principles of Civil and Commercial

3(3-0-6)

2592503
2592506
2593510
2593514
2594508
2594504
2594512
2594513
2593507

Laws
กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด
Criminal Law II : Offense
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
Civil and Commercial Code: Family
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
Law of State Affairs Administration
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
Law of Civil Procedure
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
การสืบสวนและสอบสวน
Detection and Investigation
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
Environmental Law
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและ

เยาวชน
Law on Juvenile Delinquency
3. วิชาปฏิบัตกิ ารและการฝกประสบการณวิชาชีพ
2593601

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(2-2-5)

5 หนวยกิต

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
Preparation for Professional
Experience in Justice Administration
and Society

2(90)

9
2594602

การฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม

3(270)

Field Experience in Justice
Administration and Society
ค หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอ ยกวา

6

หนวยกิต

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชา ที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
2591101
หลักการบริการสาธารณะและการกําหนดนโยบายภาครัฐ
3(3-0-6)
Principles of Public Service Policy and Public Planning
แนวความคิดและวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผน
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ กําหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน ปจจัยที่เกี่ยวของ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติการวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผนขั้น ตอนของ
การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการ
วางแผนนโยบาย และแผนงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับทองถิ่น
2591201

ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
Theory of Criminology
ทฤษฎีในทางอาชญาวิทยา ทฤษฎีและงานวิจัย ในขอบเขตของอาชญาวิทยา
และประวัติความเปนมาของวิชาอาชญาวิทยา ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวชีววิทยา ทฤษฎี
จิตวิเคราะห และทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวสังคมศาสตร

2591202

ทฤษฎีทัณฑวิทยาและการแกไขฟนฟูผกู ระทําผิด
3(2-2-5)
Theory of Penology and Offender Rehabilitation
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา ปรั ชญาของการลงโทษผูกระทําผิด
ทฤษฎี และงานวิจัยทางทัณฑวิทยา ความจําเปน ในการจัดตั้งสถาบัน แกไขผูกระทําผิด
ปรัชญาการลงโทษ และการแกไข การบริหารงานเรือนจําและทัณฑสถาน โครงการแกไข
ฝกอบรมผูกระทําผิด บทบาทของเจาหนาที่และผูตองขัง
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2591203

หลักการปองกันอาชญากรรมและชุมชน

2(1-2-3)

Principle of crime Prevention and Community Protection
หลักปรัชญา และแนวคิดของการปองกันอาชญากรรม อํานาจและหนาที่ของรัฐ
ในการปองกันสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรม หลักการและวิธีการในการปองกัน
สังคมและอาชญากรรมโดยผานสถาบันทางสังคม ความรวมมือของชุมชนในการปองกัน
2591301

2591307

2591401

อาชญากรรม รวมตลอดทั้งกระบวนการไกลเกลี่ยเชิงสมานฉันท
หลักการบริหารงานยุติธรรม
Justice Administration

3(3-0-6)

การบริหารงานยุติธรรมของไทย โครงสรางขององคกรในกระบวนการยุติธรรม
หนวยงานในกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เ กี่ยวของ สถาบัน นิ ติ
วิทยาศาสตร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สภาทนายความ หลักการบริ หารงานของแตละ
องคกรรวมตลอดถึงระเบียบปฏิบัติภายในขององคกรดังกลาว
ภาษาอังกฤษในกระบวนการยุติธรรม 1
3(2-2-5)
English for Justice Process I
คํ าศั พท ภาษาอั งกฤษในกระบวนการยุ ติ ธรรม โดยเรี ยนรู จากโครงสร างและ
สวนประกอบที่เปนลักษณะเฉพาะของประโยคภาษาอังกฤษทางกระบวนการยุติธรรม และ
โครงสรางหน าที่ของ กลุมคํา (functional sentence analysis) ในประโยค เพื่อชวยใน
การอานเชิงวิเคราะหหสามารถอานเนื้อหาภาษาอังกฤษในกระบวนการยุติธรรมไดอยาง
เขาใจงายขึ้น
ปญหาสังคมกับอาชญากรรม
2(1-2-3)
Social Problem and Crime
การวิ เ คราะห ส ภาวะสั ง คมการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ มี ผ ลกระทบต อ
โครงสรางและความสัมพันธของสมาชิก ปญหาสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน ยา
เสพติด อาชญากรรม ปญหาทางเพศ โสเภณี การวางงาน แนวทางในการแกปญหา และ
การฝกงานในหนวยงาน สังคมสงเคราะห บานพักเด็กและเยาวชน
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2591406

จิตวิทยาครอบครัว
Family Psychology

3(2-2-5)

พฤติกรรมในครอบครัว คานิยม ความเชื่อทัศ นคติ ปญหาพฤติกรรมและการ
ปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว ที่สงผลตอการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน ปญหา
ความรุ น แรงในครอบครั วและแนวทางในการแกไขปญหาความรุ น แรงในครอบครั ว
องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในครอบครั ว กฎหมายและระเบียบที่
2591501

2591502

2592106

เกี่ยวของกับความุรนแรงในครอบครัว
ความรูเ บือ้ งตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Laws

2(2-0-4)

ความหมาย ประเภท ความสําคัญ การจัดทํา การยกเลิก การตีความ และ
กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงและอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน
กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law I : General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
หลักการปกครองทองถิ่นกับการบริหารงานยุติธรรม
2(2-0-4)
Principles of Local and Justice Administration
หลักการสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและขอบังคั บ
ตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน หลักการแบงแยกอํานาจ หลักการกระจาย
อํานาจ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พระราชบัญญัติ บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ
เขา ชื่อเสนอถอดถอนผูบ ริ หารทอ งถิ่น ฯลฯ และความสั มพั น ธร ะหว างท องถิ่ น กั บ
กระบวนการยุติธรรม

2592107

ระบบบริหารราชการไทยกับการบริหารงานยุติธรรม
Thai State Affair and Justice Administration

3(3-0-6)

หลักการสําคั ญเกี่ยวกับการบริ หารราชการแผน ดิน กฎหมายและขอบังคั บ
ตางๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน หลักการแบงแยกอํานาจ หลักการกระจาย
อํานาจ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พระราชบัญญัติ บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติ
เขา ชื่อเสนอถอดถอนผูบ ริ หารทอ งถิ่น ฯลฯ และความสั มพั น ธร ะหว างท องถิ่ น กั บ
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2592308

กระบวนการยุติธรรม
ภาษาอังกฤษในกระบวนการยุติธรรม 2

3(2-2-5)

English for Justice Process II
การฝกฝนการอาน การแปลบทความเอกสารวิชาการและงานวิจัยทางดาน
การบริหารงานยุติธรรม การฝกฝนใหรู จักกับศั พทเ ทคนิ ค ดานกระบวนการยุติธรรม
และโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่สําคัญ
2592402

2592403

2592405

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3(2-2-5)
Research in Justice Administration and Society
ระเบียบและวิธีการวิจัยในขอบเขตของวิชาอาชญาวิทยา เทคนิ ค การรวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การจัดทําตารางพยากรณพฤติกรรมทางอาชญากรรมและ
การกระทําผิดของเด็ก
สถิติเพือ่ การวิจัยทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3(3-0-6)
Statistics for Justice Administration and Social Research
แนวคิ ด วิ ธี ก ารทางสถิ ติ สถิ ติ ภ าคพรรณนา สถิ ติ วิ เ คราะห เ บื้ อ งต น
กระบวนการและเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
งานสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(2-2-5)
Social work in Criminal Justice
งานสั งคมสงเคราะห การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ทฤษฎีและหลักการในการ
ปฏิ บั ติ งาน การนํ าเอางานสั งคมสงเคราะห ไปใช ประโยชน ในกิ จการทางสั งคมและ
กระบวนการยุ ติธรรม การสั งคมสงเคราะหผูก ระทําความผิดทางอาญา ป ญหาความ
เดือดรอนของผูกระทําความผิดและครอบครัว การปฏิบัติงานเพื่อการสังคมสงเคราะหใน
ระบบงานยุติธรรม นับตั้งแตผูกระทําความผิดถูกจับกุมจนกระทั่งไดรับการปลดปลอยให
เปนอิสระ การประเมินผลการสังคมสงเคราะหในระบบงานยุติธรรมทางอาญา

2592407

จิตวิทยาสังคมกับกระบวนการยุตธิ รรม
Social Psychology and Justice Process

3(2-2-5)

แนวความคิดและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาสังคมกับกระบวนการ
ยุติธรรม กระบวนการถายทอดทางสังคมที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของสถาบัน ทางสังคม
การเมือง และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูสังคมกับกระบวนการยุติธรรม ทัศนคติ
การรับรูทางสังคมกับกระบวนการยุติธรรม ทฤษฎีและผลวิจัยบางสวนในเรื่ องทัศ นคติ
การรับรูทางสังคมและกระบวนการยุติธรรม

13
2592503

กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด
Criminal Law II : Offense

3(3-0-6)

วิชาที่ตองเรียนกอน: 2562305 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3
2592506

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
Civil and Commercial code : Family

3(3-0-6)

ลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการสมรส ความสัมพันธระหวางสามี
ภรรยา ความสัมพัน ธร ะหวางบิดามารดากับบุตร ค าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
2592511

2593102

2593103

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(2-2-5)
Constitutional Law and Political Institutes
ประวัติ และวิวัฒนาการของรั ฐธรรมนู ญองค กร ตามรั ฐธรรมนู ญ สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่สําคัญ ของระบบรัฐธรรมนูญ ปรัช ญาของแนวความคิ ด ใน
ระบบรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในรัฐธรรมนูญของไทยและตางประเทศ ศาล
รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและผูตรวจการแผนดิน
นโยบายเศรษฐกิจการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal and Budgeting Policy
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ
ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบ
ภาษีอากร รายรับ รายจายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณเทคนิ ค และ
การวิเคราะหงบประมาณ ปญหาการงบประมาณของประเทศไทย
การบริหารและการวิเคราะหโครงการในกระบวนการ

3(3-0-6)

ยุติธรรม
Management and Project analysis in Justice Process
ลักษณะและความหมายของการบริ หารและการวางแผนในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม กระบวนการในการวางแผน ประเภทและลั ก ษณะการวางแผนใน
กระบวนการยุติธรรม บุค คลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เ กี่ยวของกับการวางแผน
การวางแผนภายใตภาวการณที่เ ปลี่ยนแปลง เทคนิ ค การวางแผนปฏิบัติงานและการ
เรียกใชการประเมินผลและวิเคราะหโครงการในกระบวนการยุติธรรม

14
2593104

มนุษยสัมพันธของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
Human Relations for Justice Personnel

3(3-0-6)

แนวความคิดและปจจัยอัน เปน พื้น ฐานของความสัมพัน ธ ระหวางบุค ลากร
คณะ และองคกรในกระบวนการยุติธรรม วิธีการสร างความสัมพัน ธร ะหวางบุค ลากร
2593108

คณะ และองคกรในกระบวนการยุติธรรม
หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

3(3-0-6)

Principles of Public Personnel Management
แนวคิ ด ขอบเขต และแนวทางตา ง ๆ ในการบริ ห ารงานบุ ค คลในภาครั ฐ
เพื่อที่จะวางแผน บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของรั ฐในการพัฒนาประเทศ
2593204

2593206

และในการจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพ
หลักปรัชญาแหงความยุติธรรม
3(3-0-6)
Philosophy of Justice
ความหมายของปรั ชญา ความหมายและความสํ าคั ญ ของความยุติธ รรม
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความยุ ติธ รรม ทฤษฎี การแบ งสั น ปน สว น ทฤษฎีก าร
แลกเปลี่ยนทดแทน ฯลฯ นักปรัชญาแหงความยุติธรรมทั้งทางตะวันตกและตะวัน ออก
อริสโตเติล ฮูม รอลส ขงจื๊อ
ทุรกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
Juvenile Delinquency
สภาพและขอบเขตการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน วิเคราะหการดําเนิ น งานของ
หนวยงาน ควบคุมและแกไขพฤติกรรมเด็กกระทําผิด บทบาทของตํารวจ ศาลคดีเ ด็ก
และเยาวชน งานอาสาสมัครเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน บทบาทของชุมชน
ในการปองกันและแก ไขการกระทําผิดของเด็ก

2593207

อาชญาวิทยาคลินคิ

2(1-2-3)

Clinical Criminology
สภาพความเจ็บ ปวดทางจิ ต และทางประสาทที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สาเหตุ แ ห ง
อาชญากรรม และการกระทําผิ ดของเด็ ก บทบาทของจิตแพทย ในการตั ดสิน ความ
รับผิดชอบทางอาญาของผูกระทําผิดที่ปวยเปนโรคจิต การวิเคราะหนิติจิตเวชวิทยา การ
บําบัดรักษาหรือการปฏิบัติตอผูกระทําผิดเปนรายบุคคลโดยใชวิธีการทางจิตแพทยและ
การสังคมสงเคราะหในการบําบัดรักษาผูกระทําผิด

15
2593209

เหยือ่ อาชญากรรมวิทยา
Victimology

2(2-0-4)

ประเภทและบทบาทของเหยื่อในการเกิดอาชญากรรม ความสัมพัน ธร ะหวาง
เหยื่อและผูกระทําผิด ปฏิ สัมพัน ธร ะหวางเหยื่อกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ความเกี่ยวของระหวางเหยื่อกับกลุมสังคม สถาบันทางสังคมและความเคลื่อนไหวทาง
สังคม
2593210

2593211

นิติวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Forensic Science
หลักการทางการแพทยและวิทยาศาสตรที่นํามาใชในการพิสูจน หลักฐาน การ
ชันสูตรพลิกศพ การตรวจอาวุธปนและเครื่ องกระสุน ปน และขีปนวิถี การจับเท็จ การ
ตรวจสอบหาสารเสพติดในรางกาย การสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานในการ
ดําเนินคดี วิธีการปฏิบัติใหเปน ไปตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาหรื อ
กฎหมายวิธีสบัญญัติที่กลาวถึงวิธีการที่จะดําเนิ น การในขบวนการของคดีอาญาทั้งปวง
วิธีการดําเนินความสัมพันธระหวางเจาหน าที่สืบสวนกับพนั กงานสอบสวนในการชี้ตัว
บุคคล การสอบปากคํา การสอบสวนเบื้องตนและการติดตามผล
การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
2(1-2-3)
Probation and Parole
หลักการและวิ ธีการคุ มประพฤติและการพักการลงโทษ บทบาทและอํานาจ
หนาที่ของพนักงานคุมประพฤติ การคุมประพฤติและการพักการลงโทษในตางประเทศ
และประเทศไทย สวนของงานอาสาสมัครที่เกี่ยวกับกิจกรรมคุมประพฤติและการพักการ
ลงโทษ และเรียนรูงานใน สํานักงานคุมประพฤติ เรือนจํา สถานพินิ จและคุ มครองเด็ก
และเยาวชน

2593212

การศึกษาอิสระ

3(2-2-5)

Independent Study
คนควาประเด็นปญหาดานกระบวนการยุติธรรมและสังคมในทองถิ่น การ
เขียนขอเสนอโครงการ การเขียนรายงานผลการศึกษาอยางมีระบบ

16
2593302

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม
Training and Development for Justice Personnel

3(2-2-5)

แนวความคิ ดและปจจัยอัน เปน พื้น ฐานของความสัมพัน ธ ระหวางบุค ลากร
และองคกรในกระบวนการยุติธรรม วิธีการสร างความสัมพัน ธร ะหวางบุค ลากร และ
2593305

องคกรในกระบวนการยุติธรรม และการศึกษาเรียนรูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ
จริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ
2(1-2-3)
Profession Ethics and Morality
วิ วั ฒ นาการของวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา
มารยาท วินัยและอุดมคติ องคกรควบคุ มผูประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม

2593405

ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุค ลากรในกระบวนการยุติธรรม ปญหา
เกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แนวทางในการ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แนวทางในการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ประชาสังคมกับองคกรพัฒนาเอกชน
2(1-2-3)
Civil Society and NGOs
บทบาทของภาคประชาสังคม ปฏิสัมพัน ธร ะหวางภาครั ฐภาคเอกชนในการ
บริหารกิจการสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน พัฒนาการของประชาสังคม
ความสัมพันธระหวางประชาสังคมกับองค กรพัฒนาเอกชนภาพรวมขององค กรพัฒนา
เอกชน การก อ เกิ ด และการพั ฒ นาขององค ก รพั ฒ นาเอกชนในอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น
กระบวนการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนในตางประเทศและในประเทศไทย ปญหา
ยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานขององค กรพัฒนาเอกชน ปฏิสัมพัน ธร ะหวาง
ภาคประชาสังคมกับกระบวนการยุติธรรม ปฏิสัมพันธระหวางองค กรพัฒนาเอกชนกับ
กระบวนการยุติธรรม

2593406

การพัฒนาทองถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy for Local Development

2(1-2-3)

ความสัมพัน ธร ะหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาทองถิ่น
หลักการของการพัฒ นาทองถิ่น แบบยั่งยืน การมีสวนร วมขององค กร ที่มีตอทองถิ่ น
แนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโครงการตาม
พระราชดําริและโครงการพัฒนาทองถิ่น ความสัมพัน ธร ะหวางการพัฒนาทองถิ่น แบบ
ยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับการบริหารงานยุติธรรม

17
2593408

จิตวิทยาเด็กและวัยรุน
Child and Adolescence Psychology

3(3-0-6)

พฤติกรรม พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กและวัยรุน อิทธิพลที่มีผลตอ
พฤติกรรมการกออาชญากรรม และแนวทางในการปองกันการกออาชญากรรมของเด็ก
และวัยรุน
2593509

กฎหมายปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง

3(3-0-6)

Administrative Law and Procedure
การปกครองของรั ฐ สาระสํา คั ญและที่ม าของกฎหมายปกครอง บริ ก าร
สาธารณะ การจัดระเบียบการบริหารราชการของไทย และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2593510

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Law of State Affair Administration
ทฤษฎี แนวคิ ดและหลักการในการกํ าหนดและระเบียบที่เ กี่ยวของกับการ
บริหารราชการไทย สถาบัน ที่รั บผิดชอบในการออกกฎหมายและระเบียบของหน วย
ราชการ ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยการ
บริ หารงานบุค คล การคลังและงบประมาณ การบริ ห ารงานยุติธรรม ระเบียบพัส ดุ
ทรั พยสิน ปญหาในการใชกฎหมายระเบี ยบ และแนวโน ม ของกฎหมายการบริ หาร
ราชการของไทย

2593514

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
หลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐานทั้งที่เปนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะ
พยานและที่บัญญัติไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

2593601

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารงานยุติธรรม

2(90)

และสังคม
Preparation for Professional Experience in Justice Administration and
Society
ความรู ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพศึ กษาสังเกต
และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานดานการบริหารงานยุติธรรมในสถานการณจริง

18

2594105

การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในกระบวนการยุติธรรม

3(3-0-6)

Efficiency Development in Justice Process
วัฒนธรรมในการทํางานของบุค ลากรในกระบวนการยุติธรรม การสํารวจ
ปญหา อุปสรรคและวิธีการเอาชนะอุปสรรคในการทํางานในกระบวนการยุติธรรม การ
สรางความเชื่อมั่นในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานในกระบวนการ
2594205

2594208

ยุติธรรม
อาชญากรรมศึกษา
Crime Study

3(3-0-6)

ความหมายของอาชญากรรม ประเภทของอาชญากรรม ประเภทขององค กร
อาชญากรรม องคกรอาชญากรรมขามชาติและผลกระทบของอาชญากรรมที่มีตอสังคม
สถิติและการรวบรวมสถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม พฤติกรรม
ของผูกระทําความผิด ลักษณะประชากร ชนชั้นและโครงสร างทางสังคมที่เ กี่ยวกับการ
เกิดอาชญากรรม
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิ
2(2-0-4)
ชอบ
Corruption Prevention and Subjugation
ความหมายของการทุจริตประพฤติมิชอบ ทฤษฎีและแนวคิ ดเกี่ยวกับการ
ทุจริตฯ รูปแบบการทุจริตฯ สาเหตุและผลของการทุจริตฯ หลักธรรมาภิบาลกับการ
ปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ รูปแบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ กฎหมายที่เ กี่ย วของกั บการป องกัน การทุจริ ตฯ พระราชบั ญญัติปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.2542 และหน ว ยงานที่ เ กี่ ยวข อ งกับ การป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ฯ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานปองกัน และปราม
ปรามการฟอกเงิน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน

19
2594303

การบริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
Restorative Justice Administration

3(2-2-5)

ปญ หาของกระบวนการยุ ติ ธรรมไทย แนวคิ ดในการปฏิ รู ปกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย หลั กการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท แนวทางการนํ า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชเพื่อระงับขอพิพาท การศึ กษาลดความขัดแยง
การเจรจาไกลเกลี่ย หรือการประนอมขอพิพาทในคดีอาญา หรื อขอพิพาทอยางอื่น ใน
2594304

2594306

2594409

2594410

ระดับประเทศและระดับทองถิ่น
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
Human Rights in Criminal Justice

3(2-2-5)

ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาของสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ
และกฎเกณฑที่มี สภาพเปน กฎหมายและที่เ ปน เพียงนามธรรม วิธีก ารสงเสริ มและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สัมมนาทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3(2-2-5)
Seminar in justice Administration and Society
การศึกษา ค น ควา และรวบรวมขอมูลที่เ กี่ยวของกับงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและสังคมการวิเคราะหหาขอสรุป และขอเสนอแนะ
การเมืองการปกครองกับกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Politics, Government and Justice Process
ความรูพื้นฐานการเมืองและการปกครอง หนาที่ของรัฐ ความสัมพัน ธร ะหวาง
รัฐกับสังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางการเมืองการปกครองและกระบวนการยุติธรรม
พรรคการเมืองและกลุม ผลประโยชน

3(3-0-6)

Political Parties and Interest Groups
ลักษณะและความสําคัญของพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน การจําแนก
ระบบพรรคการเมือง สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพรรค
การเมือ งที่ มี ผลตอ ระบบพรรคการเมือ ง กลไกการบริ ห ารภายในพรรคการเมื อ ง
ความสัมพันธระหวางพรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน กับรั ฐบาลและประชาชน
ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนกับกระบวนการยุติธรรม การ
แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน

20
2594411

การแปรเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี
Conflict Transformation by Peaceful Means

3(3-0-6)

ทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรง และความขัดแยง ความรุนแรงประเภทตางๆ
กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจําวันการวิเคราะหความขัดแยงและการหาวิธี
แนวทางสันติวิธีในการแปลงเปลี่ยนความขัดแยง เครื่องมือสันติวิธี การสานเสวนาทีเ่ นน
การฟงอยางลึกซึ้งและการใชสันติวิธีในชีวิตประจําวัน
2594504

2594505

2594507

กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure
กระบวนการดําเนินคดีอาญา หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาในศาลชั้น ตน ศาล
อุทธรณ ศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
3(3-0-6)
Principles of Civil and Commercial Law
หลักกฎหมายแพง สารบัญญัติเกีย่ วกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล
นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว มรดก
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
3(2-2-5)
Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile and
Family Court
สาเหตุแหงการกระทําความผิดของเด็ก การควบคุ มและการแกไขเด็กกระทํา
ความผิดดวยวิธีการศาลเยาวชนและครอบครัว หลักการสําคั ญของกฎหมายจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเ ยาวชน และกฎหมายอื่น ที่เ กี่ยวของ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็กและเยาวชน

2594508

กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง
3(3-0-6)
Law of Civil Procedure
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้น ตน
อุทธรณ และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

2594512

กระบวนการสืบสวนและสอบสวน
3(3-0-6)
Investigation Process
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและการ
สอบสวนในการกระทําผิดอาญา สิทธิของผูตองหาตามกฎหมาย

21
2594513

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
Environmental Law

3(3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การจัดการ และ
อนุ รั กษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การควบคุ ม มลพิ ษ กฎหมายระหว างประเทศและ
สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการพิทักษสิ่งแวดลอม
2594602

การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

3(270)

Field Experience in justice Administration and Society
ฝกงานในองคก รที่เ กี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทั้งที่อยูในภาครั ฐและ
เอกชน

