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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
 



3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1. หลกัสูตร 

        3.1.1. จาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร     ไม่นอ้ยกวา่   130   หน่วยกิต 

        3.1.2. โครงสร้างหลกัสูตร 
                   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที สอดคล้องกับที กาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี-  
ก. หมวดวชิาศึกษาทั6วไป ไม่น้อยกว่า                          30     หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                             6      หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาภาษา                               9      หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์                             6      หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      9      หน่วยกิต 

ข  หมวดวชิาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 

           :;     หน่วยกติ 

7)   บงัคบั 
8)    เลือก 
:)   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา 

   
  

  ?@     หน่วยกิต 
  ?8     หน่วยกิต 
    A     หน่วยกิต 

ค  หมวดวชิาเลอืกเสรี 
ไม่น้อยกว่า 

           =      หน่วยกติ 

 

ข  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า              94   หน่วยกติ 
1)  บงัคบั             45 

หน่วยกิต 

8@@77B7 การเมืองการปกครองไทย 
 Thai Politics and Goverment     

:(:-B-V) 

8@@77B8 ความรู้เบื-องตน้เกี ยวกบัรัฐศาสตร์                               
Introduction  to Political Science  

:(:-B-V) 

8@@77B: ความรู้เบื-องตน้เกี ยวกบัรัฐประศาสนศาสตร์  
Introduction  to Public Adminstration 

:(:-B-V) 

8@@77B@ ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรมทางการเมือง 
 Political Theory and Political  Ethics 

:(:-B-V) 

8@@7:B7 ระบบริหารราชการไทย  
Thai Public Administration System 

:(:-B-V) 

8@@8:B7 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
 Public Policy and Planning 

:(:-B-V) 



8@@8:B8 การบริหารงานคลงัและงบประมาณ  
Fiscal and  Budgeting  Administration 

:(:-B-V) 

8@@::B7 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ                  
Project  Analysis and Management 

:(:-B-V) 

8@@::B8 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 
 Public  Human  Resource  Administration 

:(:-B-V) 

8@@::B: การบริหารและการพฒันา  
Administration and Development  

:(:-B-V) 

8@@::B@ เทคนิคการบริหาร   
Administration Technique 

:(:-B-V) 

8@@?7B8 การปกครองทอ้งถิ นไทย    
Thai  local  Govermernment 

:(:-B-V) 

8@@?mB8 วิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื-องตน้  
Introduction to  Public Administration  Research  Methodology 

:(8-8-@) 

8@@?mB: การศึกษาเอกเทศ      
Independent Study 

:(8-8-@) 

8@@?mB7 สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar in Public Adminsitration 

:(:-B-V) 

 
 

2) กลุ่มเลือก                         ไม่น้อยกว่า                42 
หน่วยกิต 

                   เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า                                                 ;?          หน่วยกติ 

8@:77BV หลกัมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา  
Principles  of   Anthropology Sociology 

:(:-B-V) 

8@:77BA สงัคมวิทยาชนบทและเมือง  
Rural and Urban Sociology 

:(:-B-V) 

8@@88B? สวสัดิการสงัคมและการสงัคมสงเคราะห์  
Social Welfare and Social Work 

:(:-B-V) 

8@:7:B: การศึกษาชุมชนกบังานพฒันาชุมชน  
Community Development 

:(8-8-@) 

8@@8:B: การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ 
Project  Analysis  and Appraisal 

:(:-B-V) 



8@@7:B: การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย  
Thai Public  Enterprise  Amdinistration 

:(:-B-V) 

2552201 ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
International Relations 

:(:-B-V) 

8@@8@B: ระเบียบการบริหารราชการเปรียบเทียบ 
 Order  of  Administration  of  Comparative State Affairs 

:(:-B-V) 

2552306    ระเบียบการบริหารราชการไทย  
 Order  to Thai Public Administration                  

:(:-B-V) 

8@@::BV ภาวะความเป็นผูน้าํ  
Leadership 

:(:-B-V) 

8@@::8B ระบบสารสนเทศสาํหรับการบริหาร  
Management  Information  System 

:(:-B-V) 

2554201 การเมืองระหวา่งประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
International Politics in  Southeast  Asia 

:(:-B-V) 

2561102 ความรู้เบื-องตน้เกี ยวกบักฎหมาย  
Principles  of  Jurisprudence 

: (:-B-V) 

8@V:8B? กฏหมายปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง 
Administration  Laws and Procedures 

:(8-8-@) 

8@V7?B: กฎหมายอาญา 7 :  ภาคทั วไป  
Criminal Law I : General  Principles 

:(8-8-@) 

8@V2203 กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบนัทางการเมือง    
Constitutional Law and  Political Institutions 

:(8-8-@) 

8@V8?B: กฎหมายอาญา 8 :  ภาคความผดิ 1 
Criminal Law  II  : Offences 7 

:(8-8-@) 

8@V:@7m กฎหมายลกัษณะพยาน  
Law  of  Evidence 

:(8-8-@) 

8@V:V77 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
Law  of  Cirminal  Procedure I 

:(8-8-@) 

2563306 กฏหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
Labor   laws  and  procedure 

:(8-8-@) 

8@@7:B8 มนุษยสมัพนัธ์ 
Human  Relations   

:(:-B-V) 

8@@8?B@ การพฒันาองคก์ารและการบริหารจดัการ 
Oraganiztion  Development and Managerial  Administrations 

:(:-B-V) 



8@@8?B: เทคนิคการสร้างทีมงาน 
Teamwork  Development   Techniques 

:(:-B-V) 

:@m77B@ เศรษฐศาสตร์ทั วไป 
General  Economics 

:(:-B-V) 

2552404              การพฒันาประชาธิปไตยในการทาํงาน   
Democratic  Development  and  Work                   

: (:-B-V) 

3563402 การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน 

Wage   and    Salary   Management 
: (:-B-V) 

:@V:?B? การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม 

Personnel    Development    and    Training 
: (:-B-V) 

 

3)  วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ / สหกจิศึกษา                        C    หน่วยกติ 
8@@:~B7 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์                                                                             

Preparation for Prefessional Experience in Public Administration 
8 (mB) 

8@@?~B7 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์                      
Field Experience in Public Administration 

@ (?@B) 

ค  หมวดวชิาเลอืกเสรี 
ไม่น้อยกว่า    

                         6 หน่วยกติ 

 

               เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ- ากบัรายวิชา  ที 
เคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที กาํหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของ
สาขาวิชา 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 
 

?EEFFGF  การเมอืงการปกครองไทย              3(I-G-=) 

  Thai    Politics    and    Government 
ความรู้พื-นฐานการเมืองและการปกครอง   หน้าที ของรัฐ   ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัสังคม   

ประชาชนกับบทบาททางการเมือง    พฤติกรรมทางการเมืองของไทย   วิเคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบ
แนวความคิดเกี ยวกบัการปกครองและการเมืองของไทย 

 

?EEFFG?  ความรู้เบื[องต้นเกี6ยวกบัรัฐศาสตร์           3(I-G-=) 

  Introduction  to  Political  Science 
ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์    ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาอื น  

ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัประชาชน   และระหว่างอาํนาจกบักฎหมาย  กระบวนการทางเมือง  รัฐบาล  รัฐสภา   



พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์   ลทัธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที สําคญัตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศโดยสงัเขป 
 

?EEFFGI  ความรู้เบื[องต้นเกี6ยวกบัรัฐประศาสนศาสตร์            3(I-G-=) 

  Introduction  to  Public  Administration 
ความหมาย  พฒันาการ แนวความคิด ทฤษฎีและความสัมพนัธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานคลังและงบประมาณองค์การและ
กระบวนการบริหารงาน 

 
?EEFFGE  ทฤษฎีการเมอืงและจริยธรรมทางการเมอืง     3(I-G-=) 

  Political    Theory and  Political Morality 
การสร้างทฤษฎีเกี ยวกบัรัฐศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีที สาํคญั ๆ  ในทางรัฐศาสตร์ใน

สมยัปัจจุบนั   ทฤษฎีระบบ  ทฤษฎีโครงสร้าง  หนา้ที   ทฤษฎีเกม  ทฤษฎีบทบาท   ทฤษฎีการสื อความหมาย  และ
ทฤษฎี  การพฒันาทางการเมือง   แนวคิดนกัปรัชญาเมธีทางการเมืองและนกัปรัชญาสมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั   โส
เครตีส                เพลโต ้ อริสโตเติ-ล    

 

?EEFFGI  ระบบบริหารราชการไทย       3(I-G-=) 

  System  of   Administration   of Thai  State  Affairs 
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวฒันาการของการบริหารราชการ

ไทย  ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นสังคม  เศรษฐกิจ   และการเมืองที มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย  ปัญหาและ
อุปสรรค   และแนวทางแกไ้ขปรับปรุง   การบริหาร  ราชการไทย   การปฏิรูประบบราชการ   และแนวโนม้ของการ
บริหารราชการไทยในอนาคต 

 

?EE?IGF  นโยบายสาธารณะและการวางแผน        3(I-G-=) 

  Public   Policy   and   Planning 
แนวความคิด  และวิธีการในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎีต่าง ๆ ที 

เกี ยวกบัการตดัสินใจ  กาํหนดนโยบายสาธารณะและแผนงานปัจจยัที เกี ยวขอ้งในการนาํนโยบายไปปฏิบติั  การ
วิเคราะห์นโยบายและแผนระดบัของแผนขั-นตอนของ    การวางแผน    การนาํแผนไปปฏิบติั  ปัญหาและอุปสรรค
ในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษาดงักล่าวจะเนน้ถึงนโยบายและแผนงานภาครัฐ 

 

2552302  การบริหารงานคลงัและงบประมาณ          3(I-G-=) 

  Fiscal   and    Budgeting    Administration 
ความหมาย  ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี ยวกับการคลงั และการงบประมาณ   ระบบการคลงั   

นโยบายทางเศรษฐกิจ  นโยบายการคลงั  นโยบายการเงินของรัฐระบบภาษีอากร  รายรับรายจ่ายของรัฐ  หนี-



สาธารณะ  กระบวนการงบประมาณ  เทคนิค และการวิเคราะห์งบประมาณ  ปัญหาการงบประมาณของประเทศ
ไทย 
 
?EEIIGF  การวเิคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ     3(I-G-=) 

  Project    Analysis    and   Management 
ความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบาย   แผนและโครงการ  วงจรโครงการ   การวิเคราะห์ความเป็นไป

ไดข้องโครงการทั-งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   แนวคิดในการบริหารโครงการกระบวนการบริหารโครงการ  
ปัจจยัที มีอิทธิพลต่อการการบริหารโครงการโดยเนน้ศึกษาโครงการสาธารณะภายใตบ้ริบทของสงัคมไทย 
 

?EEIIG?  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ       3(I-G-=) 

  Public   Human    Resource   Administration 
ปรัชญา แนวคิด  ความเป็นมา  นโยบายและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยต์ั- งแต่การ

วางแผนกาํลงัคน  การกาํหนดงานและตาํแหน่ง   การกาํหนดเงินเดือน  และค่าตอบแทนการสรรหา    การพฒันา
บุคคล     การประเมินผลการปฏิบติังาน  การเลื อนตาํแหน่ง  การปรับเปลี ยนหมุนเวียนโยกยา้ย   การเสริมสร้างขวญั
กาํลงัใจ    การออกจากราชการ  ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยที์ มีต่อสภาพแวดลอ้มทาง  การเมือง  
เศรษฐกิจและสงัคม 
 

?EEIIGI  การบริหารและการพฒันา         3(I-G-=) 

  Administration  and   Development 
กระบวนการการบริหาร  เปรียบเทียบการบริหารการพฒันาของไทยกบัประเทศอื นๆ  และศึกษา     

ถึงหลกัการและทฤษฎีการบริหารการพฒันาโดยเน้นการพฒันาระบบบริหาร  บทบาทของระบบบริหารในการ
พฒันาประเทศ รวมตลอดถึงความสมัพนัธ์และปัจจยัแวดลอ้มต่าง  ๆ  ที มีอิทธิพลต่อการพฒันาทอ้งถิ นและประเทศ 
?EEIIGE  เทคนิคการบริหาร             3(I-G-=) 

  Administrative   Techniques 
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการบริหารต่าง  ๆ    KM  MBO  TQM  การบริหารเชิงบูรณา

การ  การบริหารในสถานการณ์ที มีการเปลี ยนแปลง การบริหารความขดัแยง้ การบริหารความเสี ยงเพื อปรับปรุง
ระบบงานใหก้ารทาํงานไดม้าตรฐาน  
 

?EE;FG?  การปกครองท้องถิ6นไทย                 3(I-G-=) 

  Thai    Local    Government 
แนวคิด   หลกัการปกครอง  การปกครองไทย  ทฤษฎีการปกครองทอ้งถิ นที เป็นรากฐานของการ

ปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  เนน้การปกครองทอ้งถิ นไทยประวติัและพฒันาการความสัมพนัธ์
ระหว่างการปกครองทอ้งถิ นกบัการปกครองส่วนกลางในแง่อาํนาจ  รูปแบบปัญหา   และผลการกระทบต่อการ
พฒันาสงัคมและการพฒันาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบนั 



 

2553801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์           2(:G) 

  Preparation  for Professinal Experience in Public Administration 
การเตรียมความพร้อมในดา้นหลกัการปฏิบติังานการใชเ้ครื องใชส้าํนกังาน     การทาํงานร่วมกบั

บุคคลอื น  การอยูร่่วมกนัในสังคม  ฝึกทกัษะ   เจตคติ   แรงจูงใจ   และคุณลกัษณะที เหมาะสมกบัวิชาชีพ 
 

?EE;uGF  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์         E(;EG) 

  Field  Professinal  Experience  Public Administration 
  ฝึกประสบการณ์ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  โดย
เน้นการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การบริหารในองค์การ  การวางโครงการในการแกไ้ขปัญหา  และร่วม
กิจกรรมการดาํเนินงานในองคก์าร 
 

?EE;:GF  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์       3(I-G-=) 

  Seminar in  Public  Administration 
แนวคิด  รูปแบบ  กระบวนการสัมมนาและศึกษารายกรณีทางด้านรัฐศาสตร์ทางด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์โดยเนน้สภาพปัญหาและการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ นนาํขอ้คน้พบมาปฏิบติัการสัมมนาทั-งนี-อยู่
ในความควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูส้อน 

 
 
 
 
 
 

?EE;:G?  วธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื[องต้น         3(?-?-E) 

  Introduction   to  Public  Administration  Research  Methodology 
ความ ห ม ายแล ะป ระ เภ ท ขอ งการวิจัยท างรัฐป ระศาส น ศาส ต ร์     กระบ วน การวิจัย                       

การออกแบบการวิจยั   การเขียนรายงานการวิจยั  การนาํผลการวิจยัไปใชฝึ้กปฏิบติัการดาํเนินงานวิจยัทุกขั-นตอน 
 

?EE;:GI  การศึกษาเอกเทศ                                3 (?-?-E) 

  Independent    Study 
ศึกษาค้นคว้าเกี ยวกับปัญหาที สําคัญและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในท้องถิ น                 

โดยเสนอโครงการดาํเนินการศึกษาตามโครงการวิจยั   เพื อเขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ  ทั-งนี- ให้อยู่
ภายใตก้ารควบคุมและคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูส้อนประจาํกลุ่ม 

 



หมวดวชิาเฉพาะเลอืก 

 

?EEFIG?3 การบริหารงานรัฐวิสาหกจิไทย         3 (I-G-=) 
  Thai  Public  Enterprise Administration 
  หลกัการ    และนโยบายการจัดตั- งรัฐวิสาหกิจ   วิวฒันาการของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย     
การจดัรูปงาน  วิธีการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ งในการจดัการทั วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงาน
การเงิน   บทบาทของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจ  ปัญหาต่าง ๆ  ในการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยตลอดจนวิธีการ
แกไ้ข 
 

?EE??GF               ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ         3 (I-G-=) 

    International   Relations 
                              ความหมาย  ขอบเขต  วิวฒันาการ   แนวคิดและทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                      
การกาํหนดนโยบายต่างประเทศ    เครื องมือ   และแบบแผนในการดาํเนินนโยบายต่างประเทศ    องค์กรระหว่าง
ประเทศ  และกฏหมายระหวา่งประเทศ 
 
?EE;?GF  การเมอืงระหว่างประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้      3 (I-G-=) 
  นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  โดยพิจารณาถึงปัจจยั
ต่าง ๆ  ที มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายต่างประเทศ  ซึ งมีผลต่อรูปแบบของการดําเนินนโยบายและ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในภูมิภาค 
 

 

 

?EIFFG=  หลกัมานุษยวทิยาและสังคมวทิยา          3 (I-G-=) 

  Principles   of  Anthropolgy  Sociology 
นิยาม   ขอบเขต  ประวติัความเป็นมา  และแนวคิดของนักสังคมวิทยา  วิธีการสังคมวิทยา    

ความสาํคญัของสังคมวิทยาในฐานะที เป็นแขนงหนึ งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลกัของสังคมวิทยา  การจดัระเบียบ
ทางสังคม การจดัช่วงชั-นทางสงัคม กลุ่มสงัคม   สถาบนัสังคม วฒันธรรม  การขดัเกลาทางสงัคม  กระบวนการทาง
สังคม  พฤติกรรมรวมหมู่ พฤติกรรมเบี ยงเบน    การเสียระเบียบทางสังคม   การเปลี ยนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมเนน้การศึกษาทั-งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ 

 
?EIFFGC  สังคมวทิยาชนบทและเมอืง           3 (I-G-=) 

  Rural    and   Urban    Sociology 
ความหมายของ    สังคมวิทยาชนบทและเมือง    ความหมายของชุมชนแบบชนบทและเมือง  

ลกัษณะสังคมชนบทและเมือง   ดา้นนิเวศวิทยา ประชากร  การอาชีพ    และเศรษฐกิจ   สถาบนัสังคม   กลุ่มและ



องค์การทางสังคม    ลกัษณะค่านิยม   การเปลี ยนแปลงทางสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง  ปัญหาและการแกไ้ข
ปัญหาของสงัคมชนบทและสงัคมเมือง   การวางผงัเมือง 

 
?EE??G;  สวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์          3 (?-?-E) 

  Social  Welfare and Social Work 
     ความหมาย  กระบวนการบริการสังคม  รูปแบบ  ลกัษณะงานสวสัดิการของรัฐและเอกชนของ

ไทย   โดยเปรียบเทียบกบังาน สวสัดิการและสงัคมสงเคราะห์ของต่างประเทศทั-งตะวนัตกและตะวนัออก 
 

?EIFIGI  การศึกษาชุมชนกับงานพฒันาชุมชน                      3 (?-?-E) 

   Community  Study  and Community  Development 
 ความหมายและความสาํคญัของการพฒันา   หลกัและวิธีการดาํเนินงานพฒันาชุมชน ผูน้าํทอ้งถิ น

กับการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาชุมชนประเทศไทย โครงการพัฒนาชุมชน    ผลของการพัฒนาชุมชน  
ความสมัพนัธ์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกบัการพฒันาชุมชน    การพฒันาชุมชนในบางประเทศที 
น่าสนใจ 

 
?EE;FGF  ภาวะความเป็นผู้นํา           I (I-G-=) 

  Leadership 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี ยวกบัผูน้าํ  คุณสมบติัและคุณลกัษณะ  บทบาท หนา้ที   แ ละความสามารถ

ของผูน้าํประเภท   และที มาของผูน้าํ  แรงผลกัดนัที ทาํใหเ้กิดภาวะผูน้าํแบบต่าง ๆ  องคป์ระกอบที มีต่อความสาํเร็จ
ของการใชภ้าวะผูน้าํ  การพฒันาความเป็นผูน้าํและการประเมินภาวะผูน้าํ 

 
?EEIIFG  ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร            3 (I-G-=) 

  Management    Information     System 
แนวคิดทฤษฎีเกี ยวกบัการจดัการระบบสารสนเทศ   การวิเคราะห์ขั-นตอนของงานในองคก์ารทั-ง

การวางแผนการปฏิบติังาน   การติดตามควบคุม  และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ   โดยบูรณาการการใชร้ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการองคก์ารภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ    การปกครองส่วนทอ้งถิ นและภาคเอกชน 
 

2552503    ระเบียบการบริหารราชการเปรียบเทียบ      3 (I-G-=) 

  Order  of Adminstartion of Comparatives  State Affairs 
  แนวคิด   ทฤษฎีเกี ยวกบัระบบบริหารราชการแบบตะวนัตก   และตะวนัออก   เริ มตั-งแต่การ
บรรจุแต่งตั- การเลื อนตาํแหน่ง    การเลื อนขั-นเงินเดือน    สวสัดิการ    บาํเน็ญ    บาํนาญ   และอื น ๆ 

 

?E=FFG?  ความรู้เบื[องต้นเกี6ยวกบักฎหมาย          3 (?-?-E) 

  Principles   of   Jurisprudence 



ความรู้ทั วไปเกี ยวกบักฎหมาย   ความหมาย    ประเภท    ความสาํคญั  การจดัทาํ    การใช ้     การ
ยกเลิก  การตีความ   และกระบวนการยติุธรรม    กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ กฎหมายอาญา    
 

?E=F;GI  กฎหมายอาญา F : ภาคทั6วไป          3 (?-?-E) 

  Criminal  Law  I  :  General   Principles  
หลกัทั วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 7  (ตั-งแต่มาตรา 77 - 7BV)     

 
?E=?;GI  กฎหมายอาญา  ?  :  ภาคความผดิ F          3 (?-?-E) 

  Criminal  Law  II  : Offences 1 

  วชิาที6ต้องเรียนก่อน : วชิากฏหมายอาญา F :  ภาคทั6วไป  
ศึกษาหลกัทั วไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา  ภาค  8 ตั-งแต่  ลกัษณะ 7 ถึง 

ลกัษณะ m   ( มาตรา  7BA - 8~A) 
 

?E=I?G;  กฎหมายปกครองและวธีิพจิารณาคดปีกครอง          3 (?-?-E) 

  Administrative    Laws  and  Procedures 

  วชิาที6ต้องเรียนก่อน  : ระเบียบบริหารราชการไทย 
กฎหมายปกครองของรัฐ  หลกักฎหมายปกครอง   หลกับริการสาธารณะ  และวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง  พระราชบญัญติัวิธีปฎิบติัราชการ ทางการปกครอง  พ.ศ. 8@:m   พระราชบญัญติัจดัตั-งศาลปกครอง และ
วิธีพิจารณาคดีทางการปกครอง  พ.ศ. 8@?8   พระราชบญัญติัความผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที   พ.ศ. 8@:m  และ
พระราชบญัญติัเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 8@:?B  
?E=??GI  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง     3 (2-2-E) 

  Constitutional    Law  and Political Institutions 
ทฤษฎี  ประวติัและวิวฒันาการของรัฐธรรม  และสถาบนัทางการเมือง  ตามรัฐธรรมนูญของไทย    

เปรียบเทียบความแตกต่างระวห่างรัฐธรรมนูญ  และสถาบนัทางการเมืองของไทยและต่างประเทศ 
 

2563301  กฏหมายแรงงานสัมพนัธ์และวธีิพจิารณาคดแีรงงาน         3 (?-?-E) 

  Labour   Laws  and  Procedure 
วิว ัฒนาการ  หลักทั วไปของกฏหมายแรงงาน   ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย ์ 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 8@?7  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 8@7~  พระราชบัญญัติ
ประกนัสงัคม พ.ศ. 8@::  พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 8@:A  พระราชบญัญติัจดัตั-งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 8@88 

 
?E=IEF:  กฎหมายลกัษณะพยาน            3 (?-?-E) 

  Law   of   Evidence 



หลกักฏหมายว่าดว้ยพยานหลกัฐาน   การรับฟังและไม่รับฟังพยานหลกัฐาน  หลกัการคน้หา
ความจริง    ทั-งที เป็นหลกัทั วไปของกฏหมายลกัษณะพยายาน   และที บทบญัญติัตามประมวลกฏหมาย               วิธี
พิจารณาความแพ่ง  ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา   พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดี พ.ศ. 8@?V 

 
?E=I=FF  กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา F          3 (?-?-E) 

  Law of  Criminal     Procedure I 
  หลกักฏหมายเกี ยวกบักระบวนการดาํเนินคดีอาญา  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ภาค 7-8 ( มาตรา 7 – มาตรา 7@V) 
 
?EE?;GI  เทคนิคการสร้างทีมงาน        I (?-?-E) 

  Teamwork Development Techniques 
ความหมายและความสาํคญัของการสร้างทีมงาน  แนวคิดพื-นฐานในการพฒันาองคก์าร  แนวคิด

เกี ยวกบัการทาํงานเป็นทีม  วิธีการพฒันาการทาํงานเป็นทีม  การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพฒันา
ทีมงาน  การสร้างทีมใหม่  การกาํจดัความไม่เป็นระเบียบและความขดัแยง้ในทีม ขอ้ตกลงและ                  การ
เอาชนะขอ้ตกลงที ไม่เป็นระเบียบและความขดัแยง้ในทีม  ขอ้ตกลงและการเอาชนะขอ้ตกลงไม่สมบูรณ์           การ
สร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน  การฟื- นฟทีูมงาน  การลดความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม  ปัญหาในการสร้างทีมงานและ
แนวทางแกไ้ข 

 
 

IE=I;G?  การบริหารค่าจ้างและเงนิเดอืน          3 (I-G-=) 

  Wage   and    Salary   Management 
วิธีการจ่ายค่าตอบแทน     การกําหนดนโยบาย     โครงสร้างและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน   

หลกัการจ่ายค่าตอบแทนในทศันะของนกับริหารโครงสร้างและรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในองค์การและ
พนักงานประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ค่าตอบแทน   ค่าจา้งเงินเดือนในองค์การธุรกิจให้เกิดความเป็นธรรมและ
ความพึงพอใจ 

 
?EEI;G;E การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม          3 (I-G-=) 

  Personnel    Development    and    Training 
บทบาท  หนา้ที  และความรับผิดชอบของเจา้หนา้ที บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะดา้นการพฒันา

และการฝึกอบรม     ความจาํเป็นในการพฒันาและฝึกอบรมการวางแผนพฒันาและฝึกอบรม   บรรทดัฐานของกลุ่ม
ที เป็นอุปสรรคต่อการทาํงานและการเปลี ยนแปลงบรรทัดฐาน  การตั- งวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม  การจัด
โปรแกรม   ฝึกอบรม   เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง  ๆ   การประเมินผลการพฒันาบุคคลและการ ฝึกอบรมปัญหา
ในการพฒันาและการฝึกอบรม 

 



?EE?IGI   การวเิคราะห์และการประเมนิผลโครงการ      3 (I-G-=) 

  Project   Analysis   and   Appraisal 
โครงสร้างและการวางแผน  แนวคิดพื-นฐานของการวิเคราะห์โครงการ   เกณฑก์ารตดัสินใจต่าง  

ๆ เพื อการลงทุน   การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายของโครงการ  การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ   การวิเคราะห์การเงิน
ของโครงการ   การวิเคราะห์โครงการภายใตภ้าวะความเสี ยง 
 
IE:FFGE    เศรษฐศาสตร์ทั6วไป        I (I-G-=) 

  General  Economics 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจาํวนัเพื อประกอบธุรกิจการจดัหาและใช้ทรัพยากร                 

การบริโภค  การผลิต  ตลาด สถาบันการเงิน  การภาษีอากร  การคา้  การลงทุน  ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทาง               
การแกไ้ขปัญหา 

 

2552306               ระเบียบการบริหารราชการไทย         I (I-G-=) 

Order  to Thai Public Administration                  
 แนวคิด    ประวติัความเป็นมาของระบบราชการไทย    กระบวนการบรรจุ   การแต่งตั-ง   เลื อน

ยา้ยตาํแหน่ง   ประเภทของขา้ราชการ  วินยัขา้ราชการ   จรรยาบรรณ   พระราชบญัญติัที เกี ยวขอ้งของขา้ราชการ   
 
 
2552404     การพฒันาประชาธิปไตยในการทาํงาน                        I (I-G-=) 
  Democratic Development  and  Work 

  แนวคิด    หลกัการ   ระเบียบวิธี   กระบวนการสร้างประชาธิปไตยในองค์กรหรือหน่วยงาน  
กลไกการดาํเนินการ   รูปแบบ    การจาํลองและการทดลองใชร้ะบบประชาธิปไตยในการทาํงาน  
 
2552405  การพฒันาองค์การและการบริหารจดัการ     I (I-G-=) 
                                Organization  Development and  Managerial  Administrations 
  แนวความคิด   หลกัการบริหารงานทั-งภาครัฐและเอกชน    ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที การงาน 
กระวบการบริหารงานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยเนน้การทาํงานเป็นสร้างทีมงาน     เครือข่าย   กอร์ป
กบัความรู้ใหม่เกี ยวกบัการบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ  อยา่งเป็นระบบเพื อประสิทธิภาพขององคก์าร 
 
?EEFIG?  มนุษยสัมพนัธ์        I (I-G-=)  

  Human  Relationship 
  ความหมายและความสาํคญัของมนุษยสัมพนัธ์   วิวฒันาการของธรรมชาติของมนุษย ์    การสร้างแบบ
ประเมินตนเพื อพฒันาและปรับปรุง     เทคนิคการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล   ชุมชน   และทกัษะ 
 


