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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสู ตร ปรับปรุง พ.ศ.2554

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1. หลักสู ตร
3.1.1. จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิ ช าที สอดคล้อ งกับ ที กํา หนดไว้ใ นเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนีก. หมวดวิชาศึกษาทั6วไป
ไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
ข หมวดวิชาเฉพาะ
:; หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า
7) บังคับ
?@ หน่วยกิต
8) เลือก
?8 หน่วยกิต
:) วิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา
A หน่วยกิต
ค หมวดวิชาเลือกเสรี
= หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า
ข หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่ น้อยกว่ า

1) บังคับ

8@@77B7
8@@77B8
8@@77B:
8@@77B@
8@@7:B7
8@@8:B7

การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Goverment
ความรู ้เบื-องต้นเกียวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
ความรู ้เบื-องต้นเกียวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Adminstration
ทฤษฎีการเมืองและจริ ยธรรมทางการเมือง
Political Theory and Political Ethics
ระบบริ หารราชการไทย
Thai Public Administration System
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
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หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)

8@@8:B8
8@@::B7
8@@::B8
8@@::B:
8@@::B@
8@@?7B8
8@@?mB8

การบริ หารงานคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budgeting Administration
การวิเคราะห์โครงการและการบริ หารโครงการ
Project Analysis and Management
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Administration
การบริ หารและการพัฒนา
Administration and Development
เทคนิคการบริ หาร
Administration Technique
การปกครองท้องถินไทย
Thai local Govermernment
วิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื-องต้น

:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(8-8-@)

Introduction to Public Administration Research Methodology

8@@?mB:
8@@?mB7

2) กลุ่มเลือก

8@:77BV
8@:77BA
8@@88B?
8@:7:B:
8@@8:B:

การศึกษาเอกเทศ
Independent Study
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar in Public Adminsitration

:(8-8-@)
:(:-B-V)

ไม่ น้อยกว่ า
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เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า

;?

หลักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
Principles of Anthropology Sociology
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
Rural and Urban Sociology
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
Social Welfare and Social Work
การศึกษาชุมชนกับงานพัฒนาชุมชน
Community Development
การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ
Project Analysis and Appraisal

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(8-8-@)
:(:-B-V)

8@@7:B:
2552201
8@@8@B:
2552306
8@@::BV
8@@::8B
2554201
2561102
8@V:8B?
8@V7?B:
8@V2203
8@V8?B:
8@V:@7m
8@V:V77
2563306
8@@7:B8
8@@8?B@

การบริ หารงานรัฐวิสาหกิจไทย
Thai Public Enterprise Amdinistration
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
ระเบียบการบริ หารราชการเปรี ยบเทียบ
Order of Administration of Comparative State Affairs
ระเบียบการบริ หารราชการไทย
Order to Thai Public Administration
ภาวะความเป็ นผูน้ าํ
Leadership
ระบบสารสนเทศสําหรับการบริ หาร
Management Information System
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
International Politics in Southeast Asia
ความรู ้เบื-องต้นเกียวกับกฎหมาย
Principles of Jurisprudence
กฏหมายปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง
Administration Laws and Procedures
กฎหมายอาญา 7 : ภาคทัวไป
Criminal Law I : General Principles
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง
Constitutional Law and Political Institutions
กฎหมายอาญา 8 : ภาคความผิด 1
Criminal Law II : Offences 7
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Cirminal Procedure I
กฏหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
Labor laws and procedure
มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
การพัฒนาองค์การและการบริ หารจัดการ
Oraganiztion Development and Managerial Administrations

:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
:(:-B-V)
: (:-B-V)
:(8-8-@)
:(8-8-@)
:(8-8-@)
:(8-8-@)
:(8-8-@)
:(8-8-@)
:(8-8-@)
:(:-B-V)
:(:-B-V)

8@@8?B:
:@m77B@
2552404
3563402

เทคนิคการสร้างทีมงาน
Teamwork Development Techniques
เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั
General Economics

:(:-B-V)

การพัฒนาประชาธิปไตยในการทํางาน
Democratic Development and Work
การบริ หารค่าจ้างและเงินเดือน

: (:-B-V)

:(:-B-V)

: (:-B-V)

Wage and Salary Management
:@V:?B?

การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม

: (:-B-V)

Personnel Development and Training
3) วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ / สหกิจศึกษา
C
8@@:~B7 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Prefessional Experience in Public Administration
8@@?~B7 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Field Experience in Public Administration
ค หมวดวิชาเลือกเสรี
6
ไม่ น้อยกว่ า

หน่ วยกิต
8 (mB)
@ (?@B)
หน่ วยกิต

เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซ- าํ กับรายวิชา ที
เคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสูตรของ
สาขาวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
?EEFFGF

การเมืองการปกครองไทย
3(I-G-=)
Thai Politics and Government
ความรู ้พ-ื นฐานการเมื องและการปกครอง หน้าที ของรั ฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
ประชาชนกับ บทบาททางการเมื อ ง พฤติ ก รรมทางการเมื อ งของไทย วิ เคราะห์ ปั ญ หาและเปรี ย บเที ย บ
แนวความคิดเกียวกับการปกครองและการเมืองของไทย
?EEFFG?

ความรู้ เบือ[ งต้ นเกีย6 วกับรัฐศาสตร์
3(I-G-=)
Introduction to Political Science
ขอบข่ ายและวิธีการศึ กษาทางรั ฐ ศาสตร์ ความสัม พัน ธ์ ระหว่างวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ กับ สาขาอื น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอํานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางเมือง รัฐบาล รัฐสภา

พรรคการเมื อง กลุ่มผลประโยชน์ ลัท ธิ และอุดมการณ์ ท างการเมื องที สําคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศโดยสังเขป
?EEFFGI

ความรู้ เบือ[ งต้ นเกีย6 วกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(I-G-=)
Introduction to Public Administration
ความหมาย พัฒ นาการ แนวความคิ ด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิช ารั ฐประศาสนศาสตร์
ครอบคลุ ม ถึ ง นโยบายสาธารณะ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงานคลังและงบประมาณองค์ก ารและ
กระบวนการบริ หารงาน
?EEFFGE

ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรมทางการเมือง
3(I-G-=)
Political Theory and Political Morality
การสร้างทฤษฎีเกียวกับรัฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และทฤษฎี ทีสําคัญ ๆ ในทางรัฐศาสตร์ ใน
สมัยปั จจุบนั ทฤษฎีระบบ ทฤษฎี โครงสร้าง หน้าที ทฤษฎี เกม ทฤษฎี บทบาท ทฤษฎีการสื อความหมาย และ
ทฤษฎี การพัฒนาทางการเมือง แนวคิดนักปรัชญาเมธี ทางการเมืองและนักปรัชญาสมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั โส
เครตีส
เพลโต้ อริ สโตเติ-ล
?EEFFGI

ระบบบริหารราชการไทย
3(I-G-=)
System of Administration of Thai State Affairs
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวฒั นาการของการบริ หารราชการ
ไทย ปั จจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ และการเมืองที มีอิทธิ พลต่อการบริ หารราชการไทย ปั ญหาและ
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง การบริ หาร ราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มของการ
บริ หารราชการไทยในอนาคต
?EE?IGF

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(I-G-=)
Public Policy and Planning
แนวความคิ ด และวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎี ต่ าง ๆ ที
เกี ยวกับการตัดสิ นใจ กําหนดนโยบายสาธารณะและแผนงานปั จจัยที เกี ยวข้องในการนํานโยบายไปปฏิ บตั ิ การ
วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับของแผนขั-นตอนของ การวางแผน การนําแผนไปปฏิบตั ิ ปั ญหาและอุปสรรค
ในการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษาดังกล่าวจะเน้นถึงนโยบายและแผนงานภาครัฐ
2552302

การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(I-G-=)
Fiscal and Budgeting Administration
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิ ด นโยบายเกี ยวกับ การคลัง และการงบประมาณ ระบบการคลัง
นโยบายทางเศรษฐกิ จ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิ นของรั ฐ ระบบภาษี อากร รายรั บ รายจ่ ายของรั ฐ หนี-

สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิ ค และการวิเคราะห์งบประมาณ ปั ญหาการงบประมาณของประเทศ
ไทย
?EEIIGF

การวิเคราะห์ โครงการและการบริหารโครงการ
3(I-G-=)
Project Analysis and Management
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความเป็ นไป
ได้ของโครงการทั-งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณ ภาพ แนวคิ ดในการบริ หารโครงการกระบวนการบริ หารโครงการ
ปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อการการบริ หารโครงการโดยเน้นศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริ บทของสังคมไทย
?EEIIG?

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐ
3(I-G-=)
Public Human Resource Administration
ปรั ช ญา แนวคิ ด ความเป็ นมา นโยบายและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต- ังแต่ การ
วางแผนกําลังคน การกําหนดงานและตําแหน่ ง การกําหนดเงิ นเดื อน และค่าตอบแทนการสรรหา การพัฒนา
บุคคล การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลือนตําแหน่ง การปรับเปลียนหมุนเวียนโยกย้าย การเสริ มสร้างขวัญ
กําลังใจ การออกจากราชการ ศึ กษาผลของการบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ทีมี ต่อสภาพแวดล้อมทาง การเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคม
?EEIIGI

การบริหารและการพัฒนา
3(I-G-=)
Administration and Development
กระบวนการการบริ หาร เปรี ยบเทียบการบริ หารการพัฒนาของไทยกับประเทศอืนๆ และศึกษา
ถึงหลักการและทฤษฎี การบริ หารการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาระบบบริ หาร บทบาทของระบบบริ หารในการ
พัฒนาประเทศ รวมตลอดถึงความสัมพันธ์และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทีมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาท้องถินและประเทศ
?EEIIGE
เทคนิคการบริหาร
3(I-G-=)
Administrative Techniques
แนวคิด ทฤษฎี รู ปแบบ และเทคนิคการบริ หารต่าง ๆ KM MBO TQM การบริ หารเชิงบูรณา
การ การบริ หารในสถานการณ์ ทีมีการเปลียนแปลง การบริ หารความขัดแย้ง การบริ หารความเสี ยงเพือปรับปรุ ง
ระบบงานให้การทํางานได้มาตรฐาน
?EE;FG?

การปกครองท้ องถิ6นไทย
3(I-G-=)
Thai Local Government
แนวคิด หลักการปกครอง การปกครองไทย ทฤษฎีการปกครองท้องถินทีเป็ นรากฐานของการ
ปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตย เน้นการปกครองท้องถินไทยประวัติและพัฒนาการความสัมพันธ์
ระหว่างการปกครองท้องถินกับการปกครองส่ วนกลางในแง่อาํ นาจ รู ปแบบปั ญหา และผลการกระทบต่อการ
พัฒนาสังคมและการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยของไทยในปัจจุบนั

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
2(:G)
Preparation for Professinal Experience in Public Administration
การเตรี ยมความพร้อมในด้านหลักการปฏิบตั ิงานการใช้เครื องใช้สาํ นักงาน การทํางานร่ วมกับ
บุคคลอืน การอยูร่ ่ วมกันในสังคม ฝึ กทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะทีเหมาะสมกับวิชาชีพ

?EE;uGF

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร์
E(;EG)
Field Professinal Experience Public Administration
ฝึ กประสบการณ์ดา้ นรัฐประศาสนศาสตร์ ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดย
เน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การบริ หารในองค์การ การวางโครงการในการแก้ไขปั ญ หา และร่ ว ม
กิจกรรมการดําเนินงานในองค์การ

?EE;:GF

สั มมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(I-G-=)
Seminar in Public Administration
แนวคิ ด รู ป แบบ กระบวนการสั ม มนาและศึ ก ษารายกรณี ทางด้า นรั ฐ ศาสตร์ ท างด้า นรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปั ญหาและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถินนําข้อค้นพบมาปฏิ บตั ิ การสัมมนาทั-งนี- อยู่
ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผสู ้ อน

?EE;:G?

วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เบือ[ งต้ น
3(?-?-E)
Introduction to Public Administration Research Methodology
ความห มายและประเภทของการวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสน ศาสตร์ กระบวน การวิ จั ย
การออกแบบการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การนําผลการวิจยั ไปใช้ฝึกปฏิบตั ิการดําเนินงานวิจยั ทุกขั-นตอน

?EE;:GI

การศึกษาเอกเทศ
3 (?-?-E)
Independent Study
ศึ ก ษาค้น คว้า เกี ยวกับ ปั ญ หาที สํ า คั ญ และน่ า สนใจด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ใ นท้ อ งถิ น
โดยเสนอโครงการดําเนิ นการศึ กษาตามโครงการวิจยั เพื อเขี ยนรายงานผลการศึ กษาอย่างมี ระบบ ทั-งนี- ให้อยู่
ภายใต้การควบคุมและคําแนะนําของอาจารย์ผสู ้ อนประจํากลุ่ม

หมวดวิชาเฉพาะเลือก
?EEFIG?3

การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3 (I-G-=)
Thai Public Enterprise Administration
หลักการ และนโยบายการจัดตั-งรั ฐ วิส าหกิ จ วิ วฒั นาการของรั ฐ วิ ส าหกิ จในประเทศไทย
การจัดรู ปงาน วิธีการบริ หารโดยเฉพาะอย่างยิงในการจัดการทัวไป การบริ หารงานบุ คคล และการบริ หารงาน
การเงิน บทบาทของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิ จ ปั ญหาต่าง ๆ ในการดําเนิ นงานของรัฐวิสาหกิจไทยตลอดจนวิธีการ
แก้ไข
?EE??GF

ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ
3 (I-G-=)
International Relations
ความหมาย ขอบเขต วิว ฒ
ั นาการ แนวคิ ด และทฤษฎี ข องความสั มพัน ธ์ ระหว่างประเทศ
การกําหนดนโยบายต่างประเทศ เครื องมือ และแบบแผนในการดําเนิ นนโยบายต่างประเทศ องค์กรระหว่าง
ประเทศ และกฏหมายระหว่างประเทศ
?EE;?GF

การเมืองระหว่ างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (I-G-=)
นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยพิจารณาถึงปั จจัย
ต่ า ง ๆ ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกํา หนดนโยบายต่ า งประเทศ ซึ งมี ผ ลต่ อ รู ป แบบของการดํา เนิ น นโยบายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค

?EIFFG=

หลักมานุษยวิทยาและสั งคมวิทยา
3 (I-G-=)
Principles of Anthropolgy Sociology
นิ ย าม ขอบเขต ประวัติ ค วามเป็ นมา และแนวคิ ด ของนัก สั งคมวิ ท ยา วิ ธีก ารสั งคมวิ ท ยา
ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะทีเป็ นแขนงหนึ งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
ทางสังคม การจัดช่วงชั-นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทาง
สังคม พฤติ กรรมรวมหมู่ พฤติ กรรมเบี ยงเบน การเสี ยระเบี ยบทางสังคม การเปลี ยนแปลงทางสั งคมและ
วัฒนธรรมเน้นการศึกษาทั-งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์

?EIFFGC

สั งคมวิทยาชนบทและเมือง
3 (I-G-=)
Rural and Urban Sociology
ความหมายของ สังคมวิท ยาชนบทและเมื อง ความหมายของชุ มชนแบบชนบทและเมื อ ง
ลักษณะสังคมชนบทและเมือง ด้านนิ เวศวิทยา ประชากร การอาชี พ และเศรษฐกิ จ สถาบันสังคม กลุ่มและ

องค์การทางสังคม ลักษณะค่ านิ ยม การเปลี ยนแปลงทางสังคมชนบทเป็ นสังคมเมื อง ปั ญ หาและการแก้ไข
ปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง
?EE??G;

สวัสดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์
3 (?-?-E)
Social Welfare and Social Work
ความหมาย กระบวนการบริ การสังคม รู ปแบบ ลักษณะงานสวัสดิการของรัฐและเอกชนของ
ไทย โดยเปรี ยบเทียบกับงาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ของต่างประเทศทั-งตะวันตกและตะวันออก
?EIFIGI

การศึกษาชุ มชนกับงานพัฒนาชุมชน
3 (?-?-E)
Community Study and Community Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนา หลักและวิธีการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิน
กับ การพัฒ นาชุ ม ชน การพัฒ นาชุ ม ชนประเทศไทย โครงการพั ฒ นาชุ ม ชน ผลของการพั ฒ นาชุ ม ชน
ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติกบั การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในบางประเทศที
น่าสนใจ
?EE;FGF

ภาวะความเป็ นผู้นํา
I (I-G-=)
Leadership
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับผูน้ าํ คุณสมบัติและคุณลักษณะ บทบาท หน้าที แ ละความสามารถ
ของผูน้ าํ ประเภท และทีมาของผูน้ าํ แรงผลักดันทีทําให้เกิดภาวะผูน้ าํ แบบต่าง ๆ องค์ประกอบทีมีต่อความสําเร็ จ
ของการใช้ภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และการประเมินภาวะผูน้ าํ

?EEIIFG

ระบบสารสนเทศสํ าหรับการบริหาร
3 (I-G-=)
Management Information System
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ข- นั ตอนของงานในองค์การทั-ง
การวางแผนการปฏิบตั ิงาน การติดตามควบคุม และการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ โดยบูรณาการการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่ วนท้องถินและภาคเอกชน
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ระเบียบการบริหารราชการเปรียบเทียบ
3 (I-G-=)
Order of Adminstartion of Comparatives State Affairs
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี ยวกับ ระบบบริ หารราชการแบบตะวันตก และตะวันออก เริ มตั-งแต่ การ
บรรจุแต่งตั- การเลือนตําแหน่ง การเลือนขั-นเงินเดือน สวัสดิการ บําเน็ญ บํานาญ และอืน ๆ

?E=FFG?

ความรู้ เบือ[ งต้ นเกีย6 วกับกฎหมาย
Principles of Jurisprudence

3 (?-?-E)

ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับกฎหมาย ความหมาย ประเภท ความสําคัญ การจัดทํา การใช้ การ
ยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายอาญา
?E=F;GI

กฎหมายอาญา F : ภาคทั6วไป
3 (?-?-E)
Criminal Law I : General Principles
หลักทัวไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 7 (ตั-งแต่มาตรา 77 - 7BV)

?E=?;GI

กฎหมายอาญา ? : ภาคความผิด F
3 (?-?-E)
Criminal Law II : Offences 1
วิชาที6ต้องเรียนก่ อน : วิชากฏหมายอาญา F : ภาคทั6วไป
ศึกษาหลักทัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 8 ตั-งแต่ ลักษณะ 7 ถึง
ลักษณะ m ( มาตรา 7BA - 8~A)
?E=I?G;

กฎหมายปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
3 (?-?-E)
Administrative Laws and Procedures
วิชาที6ต้องเรียนก่ อน : ระเบียบบริหารราชการไทย
กฎหมายปกครองของรัฐ หลักกฎหมายปกครอง หลักบริ การสาธารณะ และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฎิบตั ิราชการ ทางการปกครอง พ.ศ. 8@:m พระราชบัญญัติจดั ตั-งศาลปกครอง และ
วิธีพิจารณาคดี ทางการปกครอง พ.ศ. 8@?8 พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. 8@:m และ
พระราชบัญญัติเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 8@:?B
?E=??GI
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3 (2-2-E)
Constitutional Law and Political Institutions
ทฤษฎี ประวัติและวิวฒั นาการของรัฐธรรม และสถาบันทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญของไทย
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระวห่างรัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมืองของไทยและต่างประเทศ
2563301

กฏหมายแรงงานสั มพันธ์ และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน
3 (?-?-E)
Labour Laws and Procedure
วิ ว ัฒ นาการ หลัก ทั วไปของกฏหมายแรงงาน ตามประมวลกฏหมายแพ่ ง และพานิ ช ย์
พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. 8@?7 พระราชบัญ ญัติ แ รงงานสั ม พัน ธ์ พ.ศ. 8@7~ พระราชบัญ ญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 8@:: พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 8@:A พระราชบัญญัติจดั ตั-งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 8@88
?E=IEF:

กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence

3 (?-?-E)

หลักกฏหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน การรั บฟั งและไม่รับฟั งพยานหลักฐาน หลักการค้นหา
ความจริ ง ทั-งทีเป็ นหลักทัวไปของกฏหมายลักษณะพยายาน และทีบทบัญญัติตามประมวลกฏหมาย
วิธี
พิจารณาความแพ่ง ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติคุม้ ครองพยานในคดี พ.ศ. 8@?V
?E=I=FF

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา F
3 (?-?-E)
Law of Criminal Procedure I
หลักกฏหมายเกียวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 7-8 ( มาตรา 7 – มาตรา 7@V)
?EE?;GI

เทคนิคการสร้ างทีมงาน
I (?-?-E)
Teamwork Development Techniques
ความหมายและความสําคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดพื-นฐานในการพัฒนาองค์การ แนวคิด
เกียวกับการทํางานเป็ นทีม วิธีการพัฒนาการทํางานเป็ นทีม การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนา
ที มงาน การสร้ างที มใหม่ การกําจัดความไม่เป็ นระเบี ยบและความขัดแย้งในที ม ข้อตกลงและ
การ
เอาชนะข้อตกลงทีไม่เป็ นระเบียบและความขัดแย้งในทีม ข้อตกลงและการเอาชนะข้อตกลงไม่สมบูรณ์
การ
สร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟื- นฟูทีมงาน การลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ปั ญหาในการสร้างทีมงานและ
แนวทางแก้ไข

IE=I;G?

การบริหารค่ าจ้ างและเงินเดือน
3 (I-G-=)
Wage and Salary Management
วิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน การกํา หนดนโยบาย โครงสร้ า งและวิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
หลักการจ่ายค่าตอบแทนในทัศนะของนักบริ หารโครงสร้างและรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในองค์การและ
พนักงานประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ค่าตอบแทน ค่าจ้างเงิ นเดื อนในองค์การธุ รกิ จให้เกิ ดความเป็ นธรรมและ
ความพึงพอใจ
?EEI;G;E

การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
3 (I-G-=)
Personnel Development and Training
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที บริ หารงานบุคคลโดยเฉพาะด้านการพัฒนา
และการฝึ กอบรม ความจําเป็ นในการพัฒนาและฝึ กอบรมการวางแผนพัฒนาและฝึ กอบรม บรรทัดฐานของกลุ่ม
ที เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การทํางานและการเปลี ยนแปลงบรรทัด ฐาน การตั-งวัต ถุ ป ระสงค์ในการฝึ กอบรม การจัด
โปรแกรม ฝึ กอบรม เทคนิคการฝึ กอบรมแบบต่าง ๆ การประเมินผลการพัฒนาบุคคลและการ ฝึ กอบรมปั ญหา
ในการพัฒนาและการฝึ กอบรม

?EE?IGI

การวิเคราะห์ และการประเมินผลโครงการ
3 (I-G-=)
Project Analysis and Appraisal
โครงสร้างและการวางแผน แนวคิดพื-นฐานของการวิเคราะห์โครงการ เกณฑ์การตัดสิ นใจต่าง
ๆ เพือการลงทุน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ การวิเคราะห์การเงิน
ของโครงการ การวิเคราะห์โครงการภายใต้ภาวะความเสี ยง
IE:FFGE

เศรษฐศาสตร์ ทั6วไป
I (I-G-=)
General Economics
สภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมในชี วิตประจําวันเพือประกอบธุ รกิ จการจัดหาและใช้ทรัพยากร
การบริ โภค การผลิ ต ตลาด สถาบันการเงิ น การภาษี อากร การค้า การลงทุ น ปั ญ หาเศรษฐกิ จและแนวทาง
การแก้ไขปัญหา
2552306

ระเบียบการบริหารราชการไทย
I (I-G-=)
Order to Thai Public Administration
แนวคิด ประวัติความเป็ นมาของระบบราชการไทย กระบวนการบรรจุ การแต่งตั-ง เลือน
ย้ายตําแหน่ง ประเภทของข้าราชการ วินยั ข้าราชการ จรรยาบรรณ พระราชบัญญัติทีเกียวข้องของข้าราชการ

2552404

การพัฒนาประชาธิปไตยในการทํางาน

I (I-G-=)

Democratic Development and Work
แนวคิ ด หลักการ ระเบี ยบวิธี กระบวนการสร้างประชาธิ ปไตยในองค์กรหรื อหน่ วยงาน
กลไกการดําเนินการ รู ปแบบ การจําลองและการทดลองใช้ระบบประชาธิ ปไตยในการทํางาน
2552405

การพัฒนาองค์ การและการบริหารจัดการ
I (I-G-=)
Organization Development and Managerial Administrations
แนวความคิด หลักการบริ หารงานทั-งภาครัฐและเอกชน ความก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าที การงาน
กระวบการบริ หารงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การโดยเน้นการทํางานเป็ นสร้างทีมงาน เครื อข่าย กอร์ ป
กับความรู ้ใหม่เกียวกับการบริ หารจัดการในด้านต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบเพือประสิ ทธิภาพขององค์การ
?EEFIG?

มนุษยสัมพันธ์
I (I-G-=)
Human Relationship
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ วิวฒั นาการของธรรมชาติของมนุษย์ การสร้างแบบ
ประเมินตนเพือพัฒนาและปรับปรุ ง เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชน และทักษะ

