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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

25491721109444
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: นิตศิ าสตรบัณฑิต
: น.บ.
: Bachelor of Laws
: LL.B.

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 143 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ระดับที่ 2
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษาตอ
รับทั้งนักศึกษาไทย หรือ นักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุ งจากหลักสูต รนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554
เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
6.2 คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
6.3 สภาวิช าการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2558
6.4 คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 25 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ………วันที…่ ….เดือน....... พ.ศ. ............
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณภาพและมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ใ น
ปการศึกษา 2561 (หลังเปดสอน 2 ป)
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 หน วยงานราชการทุ ก กระทรวง ทบวง กรม เช น ผู พิ พ ากษา พนั ก งานอั ย การ นิ ติ ก ร
เจาพนักงานบังคับคดี นักวิชาการ ปลัดอําเภอ ตํารวจ ทหาร ราชการสวนทองถิ่น
8.2 หน วยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จหรื อบริ ษั ท เอกชน หรื อ ประกอบธุ ร กิ จส วนตั ว เช น ทนายความ
บริษัทประกันภัย สํานักงานตรวจสอบบัญชี สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
8.3 นักปกครองทั้งในระดับประเทศและสวนทองถิ่น
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นายปราชญ ปรัชญาพันธ
อาจารย น.ม.(นิติศาสตร)
3300101232863
น.บ.(นิติศาสตร)
กศ.ม.(การศึ กษามหาบั ณฑิ ต สาขาจิต วิท ยา
แนะแนว)
บ ธ.ม.(บ ริ ห า รธุ ร กิ จ มห าบั ณ ฑิ ต สาข า
บริหารธุรกิจ)
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
2. นางสาวฐิติชญาน คงชู
อาจารย น.ม.(นิติศาสตร สาขากฎหมายธุรกิจ)
1600100106458
น.บ.(นิติศาสตร)
3. นางสาวธันยพรรษ ปนนาค
อาจารย น.ม.(นิติศาสตร สาขากฎหมายธุรกิจ)
1609990012841
น.บ.(นิติศาสตร)
4. นางสาวอรทัย อินตะไชยวงค อาจารย น.ม.(นิติศาสตร)
3571000417948
น.บ.(นิติศาสตร)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ
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5. นายเฉียงตะวัน ยอดดําเนิน
3600500044103

อาจารย น.ม.(นิติศาสตร สาขาการบริหารงานยุติธรรม
ทางอาญา)
น.บ.(นิติศาสตร)
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สํานักฝกอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ ซึ่งมีผลกระทบทัง้
ที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบาย
การคาในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลักดันใหผูผลิตในประเทศปรับตัวใหสามารถแข งขันไดบน
ฐานความรู ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเปนไทย จึง ตองพั ฒนาบุค ลากรทางกฎหมายใหมีความรู
ความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
การแขงขันกับตางชาติไดดีในยุคโลกาภิวัฒน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสถานการณโลกเชนปจจุบันที่การสื่อสารไรพรมแดนจึงมีการรับเอาแบบอยางทางวัฒนธรรมจาก
สังคมตะวันตกเขาไปเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีผ ลทําใหเกิดการเปลี่ย นแปลงทั้งในดาน
สังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี ตลอดจนระบบกฎหมายและอุดมการณทางการเมือง ซึ่งกอใหเกิดความ
ขัดแยงขึ้นไดในทุกระดับ ไมวาจะเปนในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม รัฐ ไปจนถึงระดับโลก และถา
ไมไดรับการแกไขที่ถูกทางแลว สิ่งที่จะตามมาคือความรุนแรง และนําไปสูความเสียหายหรือสูญเสียในที่สุด
ดั ง นั้ น การทํ า ความเข า ใจสภาพของความขั ด แย ง จึ ง เป น สิ่ ง ที่ อ าจช ว ยยุ ติ ค วามขั ด แย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น
ได เนื่องจากยังคงมีความขัดแยงบางประเภทที่หาทางออกไมไดจนกลายไปเปนขอพิพาท และความรุนแรง
ในที่สุด ซึ่งความรุนแรงนั้นสามารถแสดงออกไดตั้งแต การใชคําพูด ภาษาทาทาง จนถึงการลงมือทําราย
กัน ซึ่งจะมีความสูญเสียตามมา ทั้งทรัพยสิน เวลา ความรูสึก จนกระทั่งการสูญเสียอํานาจอธิปไตย
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เมื่อความเจริญของโลกในยุคปจจุบันทําใหการเปลี่ยนแปลงตางๆในโลกปจจุบั นเกิดขึ้น อยางไม
หยุดยั้งเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงทําใหมีการดํารงรักษาศาสตรแหงความยุติธรรมเอาไว โดย
การพั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการจั ด การศึ กษาในทุ ก ระดั บ และทุก รูป แบบให ส อดคล องกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงให
ผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึด มั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปลูกจิตสํานึกและเผยแพรศิล ปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น จึงมีความจําเปนที่จะ
พัฒนาบุคลากรของประเทศ ใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และรูจักคิดอยางเปนระบบใน
การเรียนรูและเขาใจในกติกาของสังคมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน และการมีสวนรวมของประชาชนใน
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ดา นการเมื อง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ ง เปนการสง เสริ มการให ความช วยเหลือ และให ค วามรูท าง
กฎหมายแกประชาชนเพื่อแกไขปญหาสังคมควบคูกันไปกับการพัฒนาสังคมประเทศอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สอดคล องกับ วิ สัย ทั ศ นข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ นน เพื่ อพั ฒ นาท องถิ่ น ซึ่ งเป นไปตามพั นธกิ จของ
มหาวิทยาลัยรวม 6 ดาน ไดแก
1. จัดการใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทําการวิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. บริการทางวิชาการแกสังคม
4. ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
(รายวิชาที่เปดสอนเพือ่ ใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุมรายวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาการจัดการ กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร และกลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีหนาที่พิจารณา ทบทวน
ความตองการ และปรับปรุงรายวิชารวมกันเปนระยะ เพื่อใหไดหลักสูตรที่ตรงกับ ความตองการของผูเรีย น
มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความตองการจากผูประกอบธุรกิจ และผูใชบัณฑิต และนํามาพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่อง

-5-

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ดานกฎหมาย
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีค วามรู ความสามารถทางดาน
กฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห วินิจฉัย กฎหมาย และใชกฎหมายเพื่อประกอบวิช าชีพ รักความยุติธรรม
รักษาผลประโยชนของประเทศชาติ และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตดังนี้
1. เพื่อใหการผลิตบัณฑิตที่ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุด มศึกษาของ
ชาติและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อใหบัณฑิตมีความรูความสามารถดานกฎหมายทั้งดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. เพื่อ ผลิ ต นั กกฎหมายให มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ของนัก กฎหมายทั้ งมี สํ านึ ก
รับผิดชอบตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบปการศึกษา (5 ป)
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร
-ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง -เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ใหมีมาตรฐาน สม่ําเสมอ
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ไมต่ํากวาทีส่ ํานักงาน
- เชิญผูเ ชีย่ วชาญทั้งภาครัฐและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เอกชน มามีสวนรวมในการ
กําหนดและสอดคลองกับกรอบ พัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
2. แผนพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน

-ติดตามความเปลีย่ นแปลงใน
ความตองการกําลังคนของ
หนวยงาน องคการ และสถาน
ประกอบการ

-รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
-ความพึงพอใจในทักษะความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิตโดยเฉลีย่ ในระดับดี

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
3. แผนพัฒนาปรับปรุงทรัพยากร -สํ า ร ว จ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง -รายงานการสํารวจความตองการ
การเรียนการสอน
นักศึกษาและผูสอน
ของนักศึกษาและผูสอน
-จํานวนครั้งในการสํารวจไมนอ ย
กวา 1 ครั้งตอปการศึกษา
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4. แผนพัฒนากระบวนการเรีย น -จัดการเรีย นการสอนตาม มคอ.
การสอน
2 และ มคอ. 3
-ประเมินผลการจัด การเรียนการ
สอนตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ.7
5. แผนพัฒนาทักษะการเรียนการ -พัฒนาทักษะการสอนของผูส อน
สอนและการประเมิ น ผลของ ที่เนนผลการเรีย นรูดานคุณธรรม
ผูสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู จริ ย ธรรม ด า นความรู ด า น
ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ข อ ง ก ร อ บ ทั ก ษะทางป ญ ญา ด า นทั ก ษะ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ความสัม พันธ ระหวางบุคคลและ
พ.ศ.2552
ความรับผิดชอบ ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

-มคอ. 2 และ มคอ. 3
-มคอ. 5 และ มคอ. 7

- รายงานการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ
มคอ. 5 และการจัดการสอนแบบ
Active Learning
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค ใน 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวกที่ 1)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูมสี ิทธิสมัครเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. เปนผูส ําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษามีปญหาในการปรับตัวในการเรียน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 (ถามี)
1. จัดโครงการแนะนําวิธีการศึกษาวิชาทางดานนิติศาสตร
2. จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา เพื่อใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวน
นักศึกษา / ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
จํานวน
นักศึกษา / ชั้นป
ชั้นปที่ 4
รวม
บัณฑิตทีค่ าดวา
จะจบการศึกษา

2559
160
-

2560
160
160
-

2559
160

2560
320

ปการศึกษา
2561
160
160
160
ปการศึกษา
2561
480

2562
160
160
160

2563
160
160
160

2562
160
640

2563
160
640

160

160
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ(หนวย : บาท)
ปงบประมาณ พ.ศ.
รายการ
2559
2560
2561
2562
คาลงทะเบียน
1,312,000 2,624,000 3,936,000
5,248,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
350,000
350,000
350,000
350,000
รวม
1,662,000 2,974,000 4,286,000
5,598,000

หมวดเงิน
งบดําเนินการ
-คาตอบแทน
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
งบลงทุน
-คาครุภัณฑ
-คาที่ดิน
รวมงบลงทุน

2.6.2 งบประมาณรายจาย(หนวย : บาท)
งบประมาณที่ตองการ
2559
2560
2561
2562

2563

100,000
100,000
50,000
250,000

100,000
100,000
50,000
250,000

100,000
100,000
50,000
250,000

100,000
100,000
50,000
250,000

100,000
100,000
50,000
250,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

2563
5,248,000
350,000
5,598,000

หมายเหตุ

รวมทั้งหมด
350,000 350,000
350,000
350,000
350,000
หมายเหตุ : ไมรวมเงินเดือนของอาจารยและบุคลากร และงบประมาณดานทีด่ ินสิ่งกอสราง
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป น แบบชั้ น เรี ย นตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ว า ด ว ย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวกที่ 1)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต โดยใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวกที่ 1)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 143 หนวยกิต
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3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา/กลุม วิชา

จํานวนหนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
กลุม วิชามนุษยศาสตร
,,
กลุม วิชาสังคมศาสตร
,,
กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ,,
รวมทัง้ หมด
ไมนอยกวา

9
7
6
10
32

หมวดวิชา/กลุม วิชา

จํานวนหนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
4. วิชาประสบการณภาคสนาม

105
18
78
9
ไมนับหนวยกิต

หมวดวิชา/กลุม วิชา

จํานวนหนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

3.3 รายวิชา
1) ความหมายของเลขประจําวิชา
รายวิชาตามหลักสูตรกําหนดดวยรหัสวิชาโดยใชระบบอักษรผสมตัว เลข รวม 7 หลั ก
โดยมีความหมายดังนี้
หลักแรก
แทนคณะ

หลักที่ 2 หลักที่ 3
แทนหมูวิชา

หลักที่ 4
ชั้นป

หลักที่ 5 หลักที่ 6 หลักที่ 7
ลักษณะ ลําดับกอนหลังของรายวิชา
เนื้อหาวิชา

ตัวเลขหลักแรก 2 หมายถึง รายวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่รับผิดชอบ
ตัวเลขหลักที่ 2 และ 3 หมายถึง หมูวิชา
ตัวเลขหลักที่ 4 หมายถึง ชั้นปทเี่ ปดสอน
ตัวเลขหลักที่ 5 หมายถึง หมวดวิชา ซึง่ กําหนดไวดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมาย
(246-1--)
กฎหมายกับชีวติ
(246-2--)
กฎหมายเอกชน
(246-3--)
กฎหมายเกีย่ วกับวิชาชีพเฉพาะ
(246-4--)
กฎหมายมหาชน
(246-5--)
กฎหมายระหวางประเทศ
(246-6--)
เบ็ดเตล็ด/การประยุกต
(246-7--)
การฝกประสบการณวิชาชีพ
(246-8--)
โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(246-9--)
ตัวเลขหลักที่ 6 และ 7 หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่หา
ตัวเลขแสดงหลังชื่อรายวิชา หมายถึง จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)
โดยขอความในวงเล็บมีความหมายดังนี้
บรรยาย หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย
= จํานวนหนวยกิตบรรยาย
ปฏิบตั ิ หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบตั ิ
= จํานวนหนวยกิตปฏิบตั ิ x 2
จํานวนชั่วโมง (บรรยาย + ปฏิบตั ิ + ศึกษาดวยตนเอง) = จํานวนหนวยกิต x 3
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 32 หนวยกิต
บังคับเรียน 8 รายวิชา และใหเลือกเรียน 4 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
กลุม วิชาภาษาและการสือ่ สาร
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
Development of Thai Language Skills
2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
English for Daily Life Communication
2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ
English for Situational Communication
กลุม วิชามนุษยศาสตร
2000112 การรูสารสนเทศ
Information Literacy
2000113 อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน
Ideal of Life and Self Development
1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต
Life Skills Development

จํานวนหนวยกิต
9
3(3-0-6)

ลักษณะวิชา

3(3-0-6)

บังคับ

3(3-0-6)

บังคับ

7
2(2-0-4)

บังคับ

บังคับ

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

เลือก 1 รายวิชา
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2000105 ชีวิตกับดนตรี
Life and Music
2000106 ชีวิตกับศิลปะ
Life and Arts
2000107 ชีวิตกับนาฏการ
Life and Drama
กลุม วิชาสังคมศาสตร

2(2-0-4)

2000131 ความเปนพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
Citizenship and Laws for Daily Life
2000123 วิถีโลกและวิถีไทย
Global and Thai Ways of Living
2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม
Life in Modern World
กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
Science and Technology for Life and Society
4000112 การคิดและการแกปญหา
Thinking and Problem Solving
4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning
4000114 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
Holistic Health Promotion
1001202 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health

3(3-0-6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
105 หนวยกิต
วิชาแกน จํานวน 18 หนวยกิตมีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2312702 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
English for Lawyer
2313702 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร
English for Social Science
2461301 หลักกฎหมายเอกชน
Principles of Private Law

2(2-0-4)

เลือก 1 รายวิชา

2(2-0-4)
6
บังคับ

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

เลือก 1 รายวิชา

10
3(3-0-6)

บังคับ

3(3-0-6)

บังคับ

2(2-0-4)

บังคับ

2(2-0-4)
เลือก 1 รายวิชา
2(2-0-4)

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
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2461401
2461501
2461502
2463704

คอมพิวเตอรสําหรับนักกฎหมาย
Computer for Lawyer
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
Introduction to Public Law
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Principles of Legal Profession

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

วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน 78 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
2461104
2461108
2461303
2462304
2462305
2462306
2462307
2462308
2462309
2462310
2462502
2462503

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
Thai Legal History
นิติปรัชญา
Philosophy of Law
กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา
Juristic Act and Contract
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
Obligation : General Principles
กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดิน
Property and Land Law
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได
Law of Torts Management of Affair Without Mandate and
Undue Enrichment
เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts I
เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts II
เอกเทศสัญญา 3
Specific Contracts III
กฎหมายลักษณะประกันภัย
Insurance Law
กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
Administrative Law and Administrative Procedure
กฎหมายอาญา 1:ภาคทั่วไป
Criminal Law I : General Principles

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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2462504

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
Criminal Law II : Offences
2463311 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (3-0-6)
Bills and Notes
2463312 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
3 (3-0-6)
Partnership and Company
2463313 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Law
2463314 กฎหมายลักษณะมรดก
3 (3-0-6)
Succession Law
2463506 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure I
2463507 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure : II
2463508 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
3 (3-0-6)
Law of Evidence
2463509 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (2-0-4)
Court Organization
2463510 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1
3 (3-0-6)
Criminal Procedure I
2463511 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3 (3-0-6)
Criminal Procedure II
2463513 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3 (3-0-6)
Labour Law and Procedure
2464401 การวาความและศาลจําลอง
3 (3-0-6)
Advocacy and Moot Court
2464514 กฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation Law
2463601 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบคุ คล
2 (2-0-4)
Private International Law
2463602 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
2 (2-0-4)
Public International Law
วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวย แบงเปน 4 กลุม ใหเลือกกลุมใดกลุมหนึ่ง
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หรือจากหลายกลุม ตอไปนี้
1. กลุมกฎหมายแพงและพาณิชย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2461102 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมาย
Principles of Jurisprudence
2461105 การใชและการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law
2461106 ภาษากฎหมายไทย
Thai Law Language
2461107 กฎหมายเกีย่ วกับชีวิตประจําวัน
Law for Daily Life
2461201 กฎหมายกับชีวติ
Law and Life
2461316 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย
Business and Commercial Law
2463512 กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ
Bankruptcy Law and Rehabilitation
2463705 กฎหมายเกีย่ วกับสหกรณ
Cooperative Law
2463706 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Law and Ethics of Mass Communication
2463707 กฎหมายเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว
Tourism Law
2463708 กฎหมายธุรกิจเกษตร
Business Agriculture Law
2464511 กฎหมายเกีย่ วกับการเงินการคลังของรัฐ
Public Financial Law
2464518 สัมมนากฎหมายแพง
Seminar in Civil Law
2464521 กฎหมายธุรกรรมการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
Law of Electronic Commerce Transactions
2464522 กฎหมายเกีย่ วกับคอมพิวเตอรและกฎหมายแผนภูมิวงจรรวม
Computer Law and Semiconductor Chip Law
2464523 กฎหมายไซเบอร
Cyber Law

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

- 15 -

2464524
2464525

กฎหมายเกีย่ วกับโทรคมนาคม
Telecommunications Law
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
Computer Crime

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2. กลุมกฎหมายมหาชน
รหัสวิชา
2462505
2462516
2462701
2463517
2464526
2464527
2464528
2464529
2464530

ชื่อวิชา
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative Court and Administrative Procedure
กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการไทย
Law of Administration of State affairs
กฎหมายปกครองสวนทองถิ่น
Law on Local Administration
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
Comparative Constitution Law
กฎหมายเกีย่ วกับการปองกันและปรามปราบการทุจริต
National Anti-Corruption Laws
กฎหมายสิง่ แวดลอม
Environmental Law
กฎหมายคุมครองผูบ ริโภค
Consumer Protection Law
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
Human Light Law
กฎหมายผังเมือง ควบคุมอาคารและการใชทดี่ ิน
Law Relating to Town Planning, Building and Land Use
Control

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

3. กลุมกฎหมายระหวางประเทศ
รหัสวิชา
2463603
2463604
2463605
2463606

ชื่อวิชา
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
International Trade Law
กฎหมายอาเซียน
ASEAN Law
กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
International Economic Law
กฎหมายองคการระหวางประเทศ
International Organization Law

หนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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2463607
2463608
2463609
2463610

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล
International Law of the Sea
กฎหมายโลจิสติกส
Logistic Law
กฎหมายแมน้ําระหวางประเทศ
Law on International River
กฎหมายเกีย่ วกับการเดินอากาศและอวกาศ
Aviation and Aerospace Law

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

4. กลุมกฎหมายงานยุติธรรม
รหัสวิชา
2461103
2462515
2463402

ชื่อวิชา
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
กฎหมายเกีย่ วกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
Law of Juvenile Delinquency
กฎหมายเกีย่ วกับทรัพยสินทางปญญา และวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสิน
ทางปญญา

หนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

Intellectual Estate and Procedure Intellectual Property

2463403
2463521
2464519
2464520

นิติเวชศาสตร
Forensic Medicine
การสืบสวนและการสอบสวน
Criminal Investigation
สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar in Criminal Law
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
Arbitration Act

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

วิชาประสบการณภาคสนามใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวน 5 หนวยกิตโดยไมนับหนวยกิต
และใหมีผลการเรียน เปนระดับ F P และ PD รายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
2464801

ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
Field Experience in Law

หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
5(300)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต
ให เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าใดๆในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ป ด สอนในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครสวรรคที่เปดทําการสอนโดยไมซ้ํากับ รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดให
เรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.4 แผนการศึกษา ( Study Plan )
แผนการศึกษาของหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร มีรายละเอียดดังนี้
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต หมายเหตุ
กศ.ทั่วไป
*******
เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป
8-9
วิชาแกน
2461301
หลักกฎหมายเอกชน
2(2-0-4)
2461502
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
2(2-0-4)
2461401
คอมพิวเตอรสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
เฉพาะดานบังคับ
2461104
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
2(2-0-4)
2462305
กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดิน
3(3-0-6)
รวม
20-21
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต หมายเหตุ
กศ.ทั่วไป
*******
เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป
8-9
วิชาแกน
2461501
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
2313702
ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร
3 (3-0-6)
เฉพาะดานบังคับ
2461303
กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา
3 (3-0-6)
2462503
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
รวม
20-21
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต หมายเหตุ
กศ.ทั่วไป
*******
เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป
8-9
เฉพาะดานบังคับ
2461108
นิติปรัชญา
2 (2-0-4)
2462304
กฎหมายลักษณะหนี:้ หลักทั่วไป
3 (3-0-6)
2462307
เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
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2462504
2462310

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายลักษณะประกันภัย
รวม
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กศ.ทั่วไป
*******
เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
2312702
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
เฉพาะดานบังคับ
2462308
เอกเทศสัญญา 2
2462306

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
21-22
หนวยกิต หมายเหตุ
7-8
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กฎหมายลักษณะละเมิด
3 (3-0-6)
การจัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได
2463311
กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (3-0-6)
2463509
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (2-0-4)
รวม
21-22
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต หมายเหตุ
เฉพาะดานบังคับ
2462502
กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง 3 (3-0-6)
2462309
เอกเทศสัญญา 3
2463313
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
2463506
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
3 (3-0-6)
2463510
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3 (3-0-6)
2463602
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
2463312
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
2 (2-0-4)
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
2463402
กฎหมายเกีย่ วกับทรัพยสินทางปญญาและ
2 (2-0-4)
วิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา
รวม
22
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต หมายเหตุ
เฉพาะดานบังคับ
2463507 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง2
3 (3-0-6)
2463511 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3 (3-0-6)
2463508 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
3 (3-0-6)
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2463601
2463314
เฉพาะดานเลือก
2462505
2463512
*******

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบคุ คล
กฎหมายลักษณะมรดก
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ
เลือกเสรี 1
รวม

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เฉพาะดานบังคับ
2463513 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
การวาความและศาลจําลอง
2464401 กฎหมายภาษีอากร
2464514
วิชาแกน
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2463704
เฉพาะดานเลือก กฎหมายการคาระหวางประเทศ
2463603 เลือกเสรี 2
*******
รวม
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2464801 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (***)
21
หนวยกิต

หมายเหตุ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (***)
17
หนวยกิต หมายเหตุ
5(300) เปนรายวิชา
ที่ไมนับ
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 32 หนวยกิต
กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชา 2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
Development of Thai Language Skills
หลักการใชภาษาไทยเพื่อการสือ่ ความหมาย ในดานการใชคาํ การผูกประโยค การใชสํานวนโวหาร
ระดับของภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงและการอานอยางมีวิจารณญาณ การจับประเด็น
การยอความ สรุปความ การตีความ การทําแผนภาพมโนทัศน การเขียนโครงเรื่อง การเขียนยอหนา การ
เขียนขยายความ การวิเคราะห วิจารณและวิพากษ ศิลปะการนําเสนอ
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Principles of Thai language: word usage, sentence structure, idioms, formal and
informal language. Critical reading and listening, main idea identification, summarization,
synopsis, interpretation, mind mapping, outline writing, paragraph writing, passage
expansion writing, analyzing, criticism, presentation techniques.
รายวิชา 2310105 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
English for Daily Life Communication
การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง พูด อาน เขียน และความรูทางไวยากรณเพื่อ
การสื่อสารตามสถานการณในชีวติ ประจําวัน รวมถึงเขาใจวัฒนธรรมในการใชภาษาของบุคคลจาก
วัฒนธรรมตางๆได
Developing English proficiency in terms of listening, speaking, reading, writing, as
well as grammar for purposive communication in daily life. Understanding languages used
by natives of multiple cultures.
รายวิชา 2310106 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารตามสถานการณ
3 (3-0-6)
English for Situational Communication
การพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ทัง้ การฟง พูด อาน เขียน และความรูทางไวยากรณเพื่อ
การสื่อสารตามสถานการณในสถานการณที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น รวมถึงสามารถนําความรูทาง
ภาษาอังกฤษไปใชเพื่อการแสวงหาความรูเพิม่ เติมใหกับตนเองได
Developing English proficiency in terms of listening, speaking, reading, writing, as
well as grammar for purposive communication in various situations. Being able to use
English for further self-studies.
กลุม วิชามนุษยศาสตร
รายวิชา 2000112 การรูสารสนเทศ
2 (2-0-4)
Information Literacy
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ บทบาทและผลกระทบของสารสนเทศตอบุคคลแล
สังคม การกําหนดความตองการสารสนเทศและแหลงสารสนเทศการแสวงหาสารสนเทศ การกําหนด
กลยุทธและเทคนิคการสืบคนสารสนเทศ การประเมินและเลือกสารสนเทศ การเขียนอางอิงและ
รายงานทางวิชาการ การแสวงหาและใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย
Meaning and importance of information. Role and impact of technology on
people and society. Identifying information needs and information sources. Information
seeking, strategic and technical information retrieval. Evaluation and selection of
information references and academic reports. Searching for and using information
ethically and with respect for laws.
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รายวิชา 2000113 อุดมคติชวี ิตและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Ideal of Life and Self Development
ความหมายและความสําคัญของชีวิต กระบวนการเขาใจตนเองและการพัฒนาจิต หลักการสราง
เสริมความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม อธิบายความคิดของตนเองและปรากฏการณท างสังคมได
อย า งมี เ หตุ ผ ล เข า ใจหลั กการและทฤษฎีท างจริ ย ธรรม การสร า งอุ ด มคติ เ พื่ อการอยู รวมกั นในสั งคม
สามารถวิเคราะห และมีแนวทางแกปญหาเชิงจริยธรรมในความเปลี่ย นแปลงของสังคมและวัฒนธรรมยุค
โลกาภิวัตน
Meaning and importance of life. Process of self-understanding and mind
development. Principles of responsibility for self, others, and society. Using reasonable
explanation on self-thought and social phenomena. Understanding principles and theories
of morality. Creating an ideal for living in society. Being able to analyze and solving
problems through morality especially in changing society and culture of globalization.
รายวิชา 1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวติ ทักษะชีวิตกับการดํารงตนใน
สังคม การแสวงหาความรูแ ละการบริหารชีวิตอยางมีคุณภาพ การเขาใจตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว
บุคลิกภาพและมารยาทสังคม จิตสาธารณะตอชุมชนและทองถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต
Meaning, significance, and elements of life skills, life skills for sustainability in
society, knowledge seeking and managing quality of life, self-understanding, mental health
and adjustment, personality, social and public etiquette, consciousness towards
community and locality, moral and ethical lifestyle.
ชีวิตกับดนตรี
2(2-0-4)
Life and Music
ความรูพื้นฐานเกีย่ วกับองคประกอบของดนตรีไทย และดนตรีสากล คีตลักษณและคีตกวีทสี่ ําคัญ
การวิเคราะหเกีย่ วกับการฟงและการศึกษาดนตรี ฝกทักษะการฟงดนตรี ศึกษาวิเคราะหและอภิปราย
เกีย่ วกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธระหวางดนตรีกบั ชีวติ ของมนุษย
Fundamental knowledge of Thai and occidental music elements including
important forms and composers. Practicing listening skills, analyzing and critiquing music
literature, relationship between music and life.
รายวิชา 2000105
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รายวิชา 2000106 ชีวิตกับศิลปะ
2 (2-0-4)
Life and Arts
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับศิลปะกับมนุษย องคประกอบของงานศิลปะ ศิลปะไทยและศิลปะ
ตะวันตกในแตละยุคสมัย ตลอดจนวัฒนธรรมไทยและภูมิปญ
 ญาทองถิน่ และการเลือกคาความงามทาง
ศิลปะ
Knowledge and understanding of arts and humans, art components, Thai and
western arts in different eras, Thai culture, local wisdom related to arts, and choosing the
value of art aesthetics.
รายวิชา 2000107 ชีวิตกับนาฏการ
2 (2-0-4)
Life and Drama
ความหมายและความสําคัญพื้นฐานความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาพื้นบานดาน
การแสดง ศิ ล ปะการแสดงกั บ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จจุ บั น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ศิลปะการแสดงกับชีวิต ปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาศิลปะการแสดง
Meaning and importance of fundamental knowledge and understanding of Thai
culture and local wisdom related to performing art. Performing art from past to present.
Relationship between performing art and life. Cultivating of aesthetic appreciation in daily
life. Creating awareness, conservation and development of performing arts.
กลุม วิชาสังคมศาสตร
รายวิชา 2000131

ความเปนพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Citizenship and Laws for Daily Life
กระแสโลกาภิวัตนและผลกระทบตอสังคมโลกในดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
การเมื อ ง และสิ่ ง แวดล อ ม แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานของความเป น พลเมื อ ง จิ ต สํ า นึ ก
สิทธิความรับผิดชอบ จิตอาสา การมีสวนรวม และบทบาทในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก สิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชน การปกปองผลประโยชนสาธารณะ การพัฒนา ใช อนุรักษ และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
Concept of citizenship, consciousness, rights, responsibilities, public
mindedness, participation and, roles of Thai citizens. Human rights and community
rights,protection of public interest. Conflicts of interest and corruption prevention.
Knowledge of laws used in daily life in connection with Constitutional Law,
Administrative Law, Criminal Law, and
Civil and Commercial Code.
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วิถีโลกและวิถไี ทย
3 (3-0-6)
Global and Thai Ways of Living
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลกยุคใหม การจัดระเบีย บโลก การรวมกลุม
ความสั มพั นธ และการสร างความรวมมื อกั บประชาคมอาเซี ย น ปญ หาสัง คม การเมื อง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของสังคมโลกยุคใหม พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย ลักษณะพื้นฐาน
ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสราง
จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย
Modern world society related to social, economic, and political development.
Specific topics including world order, relationship integration, and cooperation with
ASEAN countries. Social, political, economic, and cultural problems in modern world.
Development of Thailand in economic, social, and political aspects. Basic features of
Thai society, culture, tradition, local wisdom, sufficiency economy philosophy, raising
social awareness, and taking pride in Thainess.
รายวิชา 2000123

รหัสวิชา 2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
Life in Modern World
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสังคมโลกอันสงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในแงมุมตาง ๆ ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานอื่นๆ แนวทางการใชชีวิตอยาง
รูเทาทันความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งภัยตางๆ จากคน สังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบันและอนาคต
Important changes in global society affecting the lifestyles of people in various
aspects including economy, society, culture, politics, science, technology, and other
aspects, ways for adapting to changes including caused by humans, society, and
environment at present and future disasters.
กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รายวิชา 4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
Science and Technology for Life and Society
ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการ และความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาท
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิต ประจําวันบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบที่มีตอ
มนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและแนวทางปองกัน การสื่อสารทางวิทยาศาสตร และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Meaning, importance, development and relationship of science and technology.
Role of science and technology in everyday life based on sufficiency economy
philosophy. Effects on humans both socially and environmentally, natural disasters and
prevention thereof, science communication, and laws related to science and technology.
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รายวิชา 4000112 การคิดและการแกปญหา
3 (3-0-6)
Thinking and Problem Solving
รูปแบบและประเภทของการคิด กระบวนการคิดและการพัฒนาการคิด กระบวนการใชเหตุผล
และการสื่อสารเชิงตรรกศาสตร คณิตศาสตรในชีวติ ประจําวัน การเสริมสรางทักษะเชิงคณิตศาสตร การ
แสวงหาความรูและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การประยุกตใชกระบวนการตัดสินใจกับการดําเนิน
ชีวิต
Patterns and types of thinking, processes and enhancements of thinking,
processes of logical reasoning, mathematics for daily life, enhancing essential
mathematical skills, processes of problem solving, information seeking, data manipulation
and data analysis for problem solving and decision making, problem solving and decision
making based on sound morals.
รายวิชา 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู
2 (2-0-4)
Information Technology for Learning
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากรและกระบวนการ ขอมูล และ
สารสนเทศ ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต บริการออนไลนและสังคมออนไลน บริการแบบคลาวด การใช
เทคโนโลยี สารสนเทศอยางรูเท าทัน การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิ วเตอร ทรัพยสิ นทางปญญา
กฎหมายและจริยธรรม
Fundamental knowledge about computer, hardware, software, people-ware.
Operational data and information computer networking. Internet applications and social
networking, “Cloud” computing. Using information technology wisely, computer security,
intellectual property laws and ethics.
รายวิชา 4000114 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสรางเสริมสุข ภาพแบบองครวม องคประกอบของสุข ภาพและ
ป จจั ย ที่ มีผ ลต อ สุ ข ภาพ การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพร างกาย การสร า งเสริ มสุ ข ภาพจิ ต ใจและการจั ด การ
ความเครียด อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องตน หลักการใชยาเบื้องตน เพศศึกษาการดูแลสุขภาวะแหงตนและปฏิบัติตนในการสรางเสริม
สุขภาพ
Concepts of health and holistic health promotion, components of health and
factors affecting health, physical health promotion, mental health promotion and stress
management, food and nutrition for health, exercise and recreation for health, first aid,
basic concept of drugs, sex education, health care and practices in health promotion.
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รายวิชา 1001202 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
Exercises for Health
ประโยชน ขั้นตอนของการออกกําลังกาย สรีรวิทยาการออกกําลังกายพื้นฐาน ชนิดและกิจกรรม
ของการออกกําลังกาย สารอาหารกับการออกกําลังกาย การทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง ขอควรระวังใน
การออกกําลังกาย การบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการปฐมพยาบาล
Benefits, steps of exercises, basic exercise physiology. Types of exercises and
activities. Nutrition and physical activities, self testing of physical fitness, cautions in
exercising, injuries from exercise and first aid processes.
คําอธิบายรายวิชาแกน จํานวน 18 หนวยกิต
รายวิชา 2312702
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
English for Lawyer
ภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย ทักษะดานการอาน การฟง การพูด การเขียน การทําความเขาใจ
เอกสารพื้นฐานตางๆทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย ฝกหัดการใชศพั ทและความหมายของถอยคําเฉพาะทางกฎหมาย
A study of English Language used in Law. Practice English skills which are reading,
listening, speaking and writing. Understand basic law documents and vocabularies.
รายวิชา 2313702

ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร
3 (3-0-6)
English for Social Science
ฝ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด า นการอ า น การเขี ย น การฟ ง การพู ด ที่ เ กี่ ย วกั บ เนื้ อ หาทางด า น
สัง คมศาสตร เช นเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร นิ ติ ศาสตร สั งคมวิท ยา พัฒ นาชุม ชน สารสนเทศ เปนต น
เนนทักษะการอานในระดับถายโอน ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห เชนรูศัพท การอางถึง คําเชื่อม
ขอความ การจับใจความสําคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผูเขียน และสรุปความบทอาน
Practice English skills; reading, listening, speaking and writing the social science
texts about economics, political science, law, sociology, community development and
information science. Focus on reading skill at transferring level, communicative level and
analyzing level which concerning vocabularies, reference words, conjunction words,
sentences, getting topic and main ideas, cause and effect, writer’s intentions and
summarizing technique.
รายวิชา 2461301

หลักกฎหมายเอกชน
2(2-0-4)
Principles of Private Law
ความหมาย ความเป นมาและประเภทของกฎหมาย การตรากฎหมาย ศั ก ดิ์ ข องกฎหมาย
การยกเลิกกฎหมาย การตีความ หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและศึกษาประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยหลักทั่วไป บรรพ 1
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Meaning, history and characteristic of Private Law, the legislation, hierarchy of law,
the abrogation, the interpretation, autonomy of will and The Civil and Commercial Code
Book 1.
รายวิชา 2461401

คอมพิวเตอรสําหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
Computer for Lawyer
ฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรในสวนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกฎหมาย เชน ขอมูล เอกสาร ตํารา ดาน
กฎหมาย และคําพิพากษาฎีกา รวมถึงการกระทําความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมขอมูลทางคอมพิวเตอร
Practice using computer for legal professions such as searching for information,
documents and legal texts. Study the Supreme Court Judgment on computer crimes.
รายวิชา 2461501

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
Constitutional Law
ประวั ติความเป นมา ความหมายประเภทของรัฐธรรมนูญ การจั ดทํา รัฐธรรมนูญอํานาอธิ ปไตย
องคกรตางๆทางการเมืองและหลักการแบงแยกอํานาจ 3 ฝายไดแ ก ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝาย
ตุลาการ สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ องคกรตามรัฐธรรมนูญ และการควบคุมมิให
กฎหมายขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
Meaning, history and characteristic of Constitutional Law. Making of sovereignty
constitution, political organizations, the deconcentration which are the legislature, the
executive and the judiciary. People’s liberty, rights and civic duty under Constitutional
Law, organization under Constitutional Law and conducting Laws under Constitutional
Law.
รายวิชา 2461502

กฎหมายมหาชนเบือ้ งตน
2 (2-0-4)
Introduction to Public Law
สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบของรัฐ การเปนนิติบุคคลและ
สถาบันต าง ๆ ของรัฐ ศึกษาความหมายและความจําเป นของการปกครองโดยกฎหมาย ศึกษาความ
เปนมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน ศึกษา
บอเกิด ของกฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน
Public Law Institution, meaning, elements and form of the state. The State as juristic
person and institution. Study the meaning and the necessity of ruling by Law. Study
history and evolution of Public Law system, boundary and personality of Public Law,
Study of source, concepts and juristic methods of Public Law.
รายวิชา 2463704

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Principles of Legal Profession
วิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หนาที่และงานของนักกฎหมายในสาขาตางๆ มรรยาทและ
วินัย อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย องคการกอตั้งและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
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Evolution of Legal Profession, jobs and duties of the Legal Profession as well as
manners, disciplines, ideals and morality of Legal Profession. The Legal Profession
organized and control.
คําอธิบายรายวิชา วิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน 78 หนวยกิต
รายวิชา 2461104

ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
2 (2-0-4)
Thai Legal History
ที่มาของกฎหมาย ระบบกฎหมาย สกุลกฎหมายโลก ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและวิวัฒนาการ
ของกฎหมายไทยสมัยตางๆ
History of Law, Legal system, world Legal, Thai Legal history and evolution in
different eras.
รายวิชา 2461108

นิติปรัชญา
2 (2-0-4 )
Philosophy of Law
ป ญ หารากฐานทางทฤษฎี กฎหมายและทฤษฎี นิติ ศ าสตร ประวั ติ ศ าสตร ค วามคิ ด ของสํ านั ก
กฎหมายธรรมชาติ แ ละสํ า นั กปฏิ ฐานนิ ย มทางกฎหมาย สํา นั ก กฎหมายประวั ติศ าสตร แนวความคิ ด
นิติศาสตรเชิงสังคมวิทยา ตลอดจนศึกษาความยุติธรรม ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ ศีลธรรม และ
เพื่อใหทราบถึงอุดมคติทางกฎหมาย รวมทั้งปญหาการใชกฎหมาย
Fundamental philosophy of legal and jurisprudence theories. Thoughts of Nature
Law School, Positive Law School and Historical Law School. Study concepts of
Sociological Jurisprudence as well as justice, relationship between law and moral in order
to understand legal ideology and problems.
รายวิชา 2461303

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
Juristic Act and Contract
ลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทําใหเจตนาเสื่อมเสีย เจตนา
ลวงและนิติกรรมอําพราง การตีค วามแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม เงื่ อนไขและเงื่อนเวลา
อายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และลักษณะของ
สัญญา การกอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรั บ การเลิกสัญญา ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2
Characteristic of Juristic Act, formation of Juristic Act, declaration of intention, causes
of false intention, sham intention and conceal act, construction, void act and voidable
act, condition and time under the Civil and Commercial Code, Book I, title IV to V.
Sources, formation, effects and termination of contractunder the Civil and Commercial
Code, Book II, Title II.
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รายวิชา 2462304

กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทัว่ ไป
3 (3-0-6)
Obligation : General Principles
ความหมายของหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ เพิกถอนการฉอฉล สิทธิยึดหนวง
บุริมสิทธิ ลูกหนีเ้ จาหนี้หลายคน การโอนสิทธิเรียกรอง ความระงับแหงหนี้ ตามประมวลแพงและพาณิชย
บรรพ 2 ลักษณะ 1
Meaning, sources, subject and effect of obligation. As well as, the cancellation of
fraudulent act, right of retention, sub – ordinate debt, plurality of debtors and creditors.
Transfer of claims, extinction of obligation as provided in Book 2 Title 1 of Civil and
Commercial Code.
รายวิชา 2462305

กฎหมายลักษณะทรัพยสนิ และที่ดิน
3 (3-0-6)
Property and Land Law
ลักษณะของทรัพยสิน ประเภททรัพยสิน ความเกี่ยวเนื่องระหวางทรัพยอุป กรณและดอกผล ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของทรัพยสิน ชนิดของทรัพยสิน
การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 และหลักการสําคัญของกฎหมาย
ที่ดินที่เกี่ยวของกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4
Characteristic of property, classification of property, the relation between
component parts, accessories and fruits of things as provides in the Civil and Commercial
Code Book 1 Title 3. The nature, essentials and classification of real right in property as
provided in the Civil and Commercial Code Book 4 and the significant principles of Land
Law concerning the Civil and Commercial Code.
รายวิชา 2462306

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3 (3-0-6)
Law of Torts Management of Affair Without
Mandate and Undue Enrichment
หลักกฎหมายลักษณะละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย บรรพ 2 ลักษณะ3 วาดวย
เรื่องจัดการนอกสั่ง ลักษณะ4 วาดวยเรื่องลาภมิควรได ลักษณะ 5 วาดวยเรื่องละเมิด
Study of Tort obligations as provided in the Civil and Commercial Code Book 2
Title 3 concerning affair without mandate, Title 4; undue enrichment and Title 5; Torts.
รายวิชา 2462307

เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
Specific Contracts I
ลักษณะของเอกเทศสัญญาทีเ่ กีย่ วกับสัญญาซื้อขาย แลกเปลีย่ น ให เชาทรัพย และเชาซื้อ ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 และลักษณะ 5
Legal principles pertaining to sale, exchange, gift, hire of property and hire
purchase as provided in the Civil and Commercial Code Book 3 Title 1, Title 2, Title 3,
Title 4 and Title 5.s
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รายวิชา 2462308

เอกเทศสัญญา 2
3 (3-0-6)
Specific Contracts II
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับสัญญา จางแรงงาน จางทําของ รับขน ตัวแทน และนายหนา
ประนีป ระนอมยอมความ การพนันขั นตอ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย บรรพ 3 ลักษณะ 6
ลักษณะ 7 ลักษณะ 8 ลักษณะ 15 และลักษณะ 16 ลักษณะ 17 และลักษณะ 18
Legal principles pertaining to contract of service, brokerage and carriage, agency,
compromise, gambling and betting according to the Civil and Commercial Code Book 3
Title 6, Title 7, Title 8, Title 15, Title 16, Title 17 and Title 18
รายวิชา 2462309

เอกเทศสัญญา 3
3 (3-0-6)
Specific Contracts III
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับสัญญายืม ฝากทรัพย การค้ําประกัน จํานอง จํานํา เก็บของใน
คลังสินคาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 9 ลักษณะ 10 ลักษณะ 11ลักษณะ 12
ลักษณะ 13 และลักษณะ 14
Legal principles pertaining to contact of mutuum, bailment, suretyship, mortgage,
pawn and warehousing according to the Civil and Commercial Code Book 3 Title 9, Title
10, Title 11, Title 12, Title 13 and Title 14.
รายวิชา 2462310

กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
Insurance Law
ลักษณะของเอกเทศสัญ ญาเกี่ ยวกั บ การประกันภั ย ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
บรรพ 3 ลักษณะ 20 กฎหมายประกันวินาศภัยและกฎหมายประกันชีวิต
Characteristic of specific contracts of insurance, as provided in the Civil and
Commercial Code Book 3 Title 20. As well as, insurance against loss and life insurance.
รายวิชา 2462502

กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law and Administrative Procedure
หลักทั่วไปของกฎหมายปกครอง กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่รัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิด ของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ.2540 และคดี
ปกครองที่เกี่ยวของ
General principles of administrative law and administrative procedure, the
governmental officials’liability as mentioned in Liability of Government officials’ for
Tortious Act 1997 and other related administrative law.
รายวิชา 2462503

กฎหมายอาญา1 : ภาคทัว่ ไป
3 (3-0-6)
Criminal Law I : General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแตมาตรา 11-106 และ
ภาค 3 ลหุโทษ ตั้งแตมาตรา 367-398
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General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 1 section 11106 and petty offenses chapter 3 section 367 – 398.
รายวิชา 2462504

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
Criminal Law II : Offences
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตัง้ แตมาตรา 107 – 366
General principles of criminal law according to the Penal Code chapter 2 section
107 -366
รายวิชา 2463311

กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (3-0-6)
Bills and Notes
หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3
ลักษณะ 19 ลักษณะ 21
Legal principles of bills and notes law according to the Civil and Commercial Code
Book 3 Title 19.
รายวิชา 2463312

กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษทั
3 (3-0-6)
Partnership and Company
หลั ก กฎหมายลั ก ษณะหุ นสว นและบริ ษั ท ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย บรรพ 3
ลักษณะ 22
Legal principles of partnership and company law according to the Civil and
Commercial Code Book 3 Title 22.
รายวิชา 2463313

กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Law
ความเป นมาของกฎหมายครอบครั วเกี่ ย วกั บ การสมรส ความสั ม พั น ธ ระหว า งสามี ภ รรยา
ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร และคาอุป การะเลี้ย งดู ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
บรรพ 5
Legal principles of family law, marriage and its legal consequences, parents and
children and custody according to the Civil and Commercial Code Book 5
รายวิชา 2463314

กฎหมายลักษณะมรดก
3 (3-0-6)
Succession Law
ลั ก ษณะกฎหมายมรดกเกี่ ย วกั บ บทบั ญญั ติ ทั่ ว ไป สิ ท ธิ โ ดยธรรมในการรั บ มรดก พิ นั ย กรรม
วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6
Legal principles of succession law, general provisions, statutory right of inheritance,
wills, administration and distribution of an estate. Vacant estate and prescription according
to the Civil and Commercial Code Book 6
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รายวิชา 2463506

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง 1
3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure I
หลั ก กฎหมาย วิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง ว า ด ว ยบททั่ ว ไป วิ ธี พิ จ ารณาในศาลชั้ น ต น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 และ ภาค 2
Legal principles of civil procedure, general provisions and procedure in courts of
first instance according to the Civil Procedure Code chapter 1 and chapter 2.
รายวิชา 2463507

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง 2
3 (3-0-6)
Law of Civil Procedure II
หลั กกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพ งในชั้นอุ ทธรณแ ละฎีกา วิธี พิจารณาชั่ วคราวกอนพิพากษา
และการบังคับตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 3 และ ภาค 4
Legal principles of civil procedure, appeal and revision, provisional measures
before judgment, execution of judgments of orders according to the Civil Procedure Code
chapter 3, chapter 4 and chapter 6.
รายวิชา 2463508

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
3 (3-0-6)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแ พงและคดีอาญา หลักในการรับฟง
และไมรับฟงพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยาน ความเห็นขอที่ศ าลรูเอง ขอสันนิษฐาน หนาที่นําสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 5
Characteristics and criteria for taking evidences in court; in both civil suits and
criminal cases, the admissibility and exclusion of evidence, hearsay evidence and opinions
in evidence, legal presumptions and burden of proof; according to the Civil Procedure
Code chapter 1 title 5 and the Criminal Procedure Code chapter 5.
รายวิชา 2463509

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (2-0-4)
Court Organization
กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อํานาจศาล และอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึง
ระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
Statute of Courts of Justice, jurisdiction of the court, render judgment, arbitration,
district court established law and the criminal procedure code in district court.
รายวิชา 2463510

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1
3 (3-0-6)
Criminal Procedure I
กระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับ หลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2
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Legal procedure of the criminal procedure law according to the Criminal Procedure
Code chapter 1 and chapter 2
รายวิชา 2463511

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 2
3 (3-0-6)
Criminal Procedure II
กระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับ หลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 และ ภาค 6
Legal procedure of the criminal procedure law according to the Criminal
Procedure Code chapter 3, chapter 4 and chapter 6
รายวิชา 2463513

กฎหมายแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีในศาลแรงงาน
3 (3-0-6)
Labor Law and Procedure
หลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธและกฎหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งกระบวนการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
Legal principles of labor law, labor protection, labor relation law, procedure in labor
cases and other related laws.
รายวิชา 2464401

การวาความและศาลจําลอง
3 (3-0-6)
Advocacy and Moot Court
ทฤษฎีการวาความ การเตรียมคดี การรางคําฟอง การรางคําใหการ การถามคาน วิธีแถลง คัดคาน
หรือขอตอสู วิธีซักถามพยาน การถามติง การรางคําแถลงสํานวน หลักสําคัญของกฎหมายทนายความ
และขอบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจําลอง โดยจัดใหมีการฝกภาคปฏิบัติตาม รูปแบบของ
ศาลยุติธรรม การรางนิติกรรมและสัญญาตางๆ การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
Theory advocacy Preparation case Accusation Statement answer Cross examine
Declare Defence of Interrogate witness reexamine Dossier file of case Basis of lawer and
Advocacy and Moot Court field training practical section practice format of court Sketch
contract legal document
รายวิชา 2464514

กฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation Law
หลักการของภาษี อากร ภาษีเงินไดบุค คลธรรมดา ภาษีเงิน ได นิติบุ คคล ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป ตามประมวลรัษฎากร
Principles of taxation, legal principles of personal income tax, corporate income
tax, specific business tax, value added tax and stamp duty; according to the Revenue
Code.
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รายวิชา 2463601

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
2 (2-0-4)
Private International Law
หลักทั่วไปและแนวคิด ตางๆ ที่เ กี่ย วกั บการใช กฎหมาย ตามพระราชบั ญญั ติวาด วยการขั ดกั น
แหงกฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ เปนตน
General legal principles and concepts according to the conflict of laws act of the
Nationality Act.
รายวิชา 2463602

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
2 (2-0-4)
Public International Law
ความหมายของกฎหมายระหวางประเทศ ความหมายของคําวารัฐ การระงับกรณีพิพาทระหวางรัฐ
โดยสันติวิธี การระงับกรณีพิพาทโดยไมถึงกับทําสงคราม กฎหมายสงครามและความเปนกลาง
Meaning of public international law, the definition of state, the peaceful mean of
dispute resolution, the dispute resolution without wars, law of war and Neutrality
คําอธิบายรายวิชา วิชาเฉพาะดานเลือก แบงเปน 4 กลุม ใหเลือกกลุมใดกลุมหนึ่งหรือจากหลายกลุม
ตอไปนี้ ไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต
1. กลุมกฎหมายแพงและพาณิชย
รายวิชา 2461102
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Principles of Jurisprudence
ความรู ทั่ วไปเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ได แ ก ความหมาย ประเภท ความสํ าคั ญ การจั ด ทํ า การใช
การยกเลิก และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงและอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน
Study of meaning, types, importance, creating, using and cancellation of law. The
principles under the Civil and Commercial Code, Criminal Law Code, and the basic Civil
Procedure Code and Criminal Procedure Code.
รายวิชา 2461105

การใชและการตีความกฎหมาย
3 (3-0-6)
Application and Interpretation of Law
หลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายของระบบกฎหมายตางๆ องคกรที่ตีความ
กฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใชในการตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพงและ
ทางอาญา
General interpretation of law, different law code interpretation, organization,
principles and methods in law interpretation. The result of the interpretation both civil
law and criminal law.
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รายวิชา 2461106

ภาษากฎหมายไทย
3 (3-0-6)
Thai Law Language
ความหมายของถอยคําในกฎหมาย ซึง่ มีความหมายโดยเฉพาะ และวิธีใชถอยคําเหลานั้น
Meaning of law language which has specific meaning and the way to use law
language.
รายวิชา 2461107

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Law for Daily Life
กฎหมายทั่วไปที่ป ระชาชนควรทราบและจํ า เป นตอ งใชในชีวิ ต ประจํ าวั น เป นต นว า ประมวล
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด วยบุ ค คล ละเมิ ด และมรดก พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎร
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พระราชบัญญัติอาวุธปน พระราชบัญญัตจิ ราจร
และ พระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค เปนตน
General public should know the law For example. Person Law, Torts and
succession, national Registration Act, Person Act Primary Education Act, firearm Act Traffic
Act and check commitment Act.
รายวิชา 2461201

กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
Law and Life
กฎหมายที่มีความสัมพันธกับชีวิตในดานตางๆ อันไดแก ความสําคัญของกฎหมายตอชีวิต การ
จัดทํากฎหมายของรัฐสภา กฎหมายวาดวยบุคคล กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
กฎหมายวาดวยการซื้อขาย การกูยืม ค้ําประกัน ครอบครัว มรดก กฎหมายประกันสังคม สิทธิหนาที่
ของผูเสียหายและผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อเปนพื้นฐาน
Law that relate to everyday life such as the important of law to life, laws that
established from parliament, person law, Member of the House of Representative
election law, purchase, buy, loan, suretyship, family, heritage, social security, right of the
victims and accused according the Criminal Procedure Code.
รายวิชา 2461316

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Law
หลักทั่วไปของกฎหมาย องคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยว าดวย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญ ญา กฎหมายวาดวยหลักประกันสิ นเชื่ อ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ มการลงทุน การคุ ม ครองของผู บ ริ โ ภคและป อ งกั นการค าที่ไ ม เ ป นธรรม
กฎหมายเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ และการระงับขอพิพาททางธุรกิจ
The general principles of corporate law, business lawrelated to business regulation
Code of Civil and Commercial Contract debts and contracts individually. The law
governing credit guarantees Law on Investment. Protection of consumers and prevention
of unfair trade. The Law on the Rehabilitation Process and settlement of business
disputes.
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รายวิชา 2461317

กฎหมายธุรกิจและพาณิชย
3 (3-0-6)
Business and Commercial Law
หลักทั่วไปของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ย วกับการประกอบธุรกิจ เชน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพงและพาณิช ย กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายลักษณะ กฎหมายเอกเทศสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
General principles of the Civil and Commercial Code about business such as the
fundamental law knowledge, general principles of the Civil and Commercial Code, Juristic
Act and Contract, the specific contract and laws related to business.
รายวิชา 2463512

กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกจิ การ
2 (2-0-4)
Bankruptcy Law and Rehabilitation
ประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายลมละลาย การฟองรองคดีลมละลาย การพิทักษทรัพย การยึด
ทรัพย การพิพากษาใหลมละลาย การปลดจากการลมละลาย และการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญั ติ
ลมละลาย
History and principles of bankruptcy law, bankruptcy procedure, receivership,
confiscation, bankruptcy, reconstruction and debt restructuring according to the
Bankruptcy Act.
รายวิชา 2463705

กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ
3 (3-0-6)
Cooperative Law
พระราชบัญญัตสิ หกรณ กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด กฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ
กับสหกรณ
Cooperative Act, ministerial decree enact laws relating to cooperatives.
รายวิชา 2463706

กฎหมายและจริยธรรมสือ่ สารมวลชน
3 (3-0-6)
Law and Ethics of Mass Communication
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
และกฎหมายวิ ธี พิจารณาความอาญา ศึ ก ษาเรื่องสิท ธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิ ด เห็นและการ
แสดงออกของมนุษย กฎหมายเกี่ย วกับสิ่งพิมพและหนังสือพิมพในประเทศไทย ลิขสิทธิ์ในประเทศและ
ระหวางประเทศ กฎหมายสื่อมวลชนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน
Foundation of the Civil and Commercial Law Code, Criminal Law Code, Civil
Procedure Code and Criminal Procedure Code. Study about rights and freedom of speech.
Law concerning printed matter and newspaper in Thailand, copyright in reginal and
international level, mass media law and other related laws and also mass media
professional ethics.
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รายวิชา 2463707

กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว
3 (3-0-6)
Tourism Law
ความสํ า คั ญ และสาระสํา คั ญ ของระเบีย บและกฎหมายเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติส ถาน
บริการ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ.2528
The importance and essence of the laws and regulations on the tourism industry.
Immigration Act 2522 National Parks Act 2504 Act 2509 Act places the Tourism Authority
of Thailand Act 2522 and the Environmental Quality Act 2535 hotel. Fri. Recruitment and
Protection Act 0.2547 seekers 2528.
รายวิชา 2463708

กฎหมายธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
Business Agriculture Law
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญาวาดวยเรื่อง ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
ขายฝาก จํ า นอง พระราชบั ญ ญั ติ ป า สงวน พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตร และ
พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร
The Civil and Commercial Code related to specific contract about sale, hire of
property, hire purchase, sell on consignment and suretyship. Reserved forest Act,
agricultural cooperatives and other Acts related to agriculture.
รายวิชา 2464511

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
3 (3-0-6)
Public Financial Law
หลั กกฎหมายการคลั ง ที่ เ กี่ ย วกับ การเงิ น การคลั ง วิ ธี ก ารงบประมาณ และระบบภาษี อากร
หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองคกรของรัฐใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ
Legal principles of public financial law, budget process and taxation, public
financial economy which used by the government organizations.
รายวิชา 2464518

สัมมนากฎหมายแพง
3 (3-0-6)
Seminar in Civil Law
การศึกษาในรูปของการจัดใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตางเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย
เรื่องในวิชากฎหมายแพงเพื่อทบทวน และเพิ่มความชํานาญในทางปฏิบัติ
Seminar in one or various issues pertaining to civil law, in order to revise and
increase the practical competence.
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รายวิชา 2464521

กฎหมายธุรกรรมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2 (2-0-4)
Law of Electronic Commerce Transactions
กฎหมายที่เกี่ย วกับการทําธุรกรรมโดยการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ ลักษณะและ ประเภทของ
ธุรกรรมออนไลน ความมีผลของสัญญา อิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ความรับผิดของคูสัญญา
การชําระเงินทางออนไลนรวมทั้งปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลในการพิจารณาข อพิพาทที่เ กี่ยวกับการ
พาณิชยเล็กทรอนิกส
Law concerning transactions via information technology, characteristic and type of
online transactions, fruitage of electronic contracts, electronic signing, liability of party,
online payment and problems about jurisdiction in electronic commerce dispute trial.
รายวิชา 2464522

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและกฎหมายแผนภูมวิ งจรรวม
2 (2-0-4)
Computer Law and Semiconductor Chip Law
กฎหมายที่เกี่ย วกั บคอมพิวเตอรทั้ง ในสวนของฮารด แวร ซอฟทแวร และระบบฐานขอ มูล การ
คุมครอง สิทธิของเจาของคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ ปญหาในทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเกี่ย วกับการให
ใชสิทธิของคอมพิวเตอร ซอฟทแวรแนวคิดของการออกกฎหมายบังคับใชกับคอมพิวเตอร ซอฟทแวรข อง
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตลอดจน ลักษณะของแบบผังภูมิวงจรไฟฟาตางๆ รวมทั้ง การใหความ
คุมครอง การบังคับใชสิทธิ การโอนและการอนุญาตใหใช สิทธิ ตามกฎหมายคุมครองแบบผังภูมิวงจรรวม
Law concerning computer; hardware, software and database. The owners’
protection and rights. The practical problems and case studies about computer’s right.
Concepts of computer law. Europe and United State software as well as characteristic of
semiconductor chip, the protection, compulsory licensing, transferring and authorization
of rights; according to semiconductor ship law.
รายวิชา 2464523

กฎหมายไซเบอร
2 (2-0-4)
Cyber Law
กฎหมายที่เกี่ย วกับกิจกรรมบนอินเทอรเน็ต แนวคิ ดในการควบคุมการใช อินเทอรเน็ต การใช
บังคับกฎหมายและเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นบนอินเทอรเน็ต การคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา การควบคุมเนื้อหาบนเว็บ ไซดการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต อาชญากรรมคอมพิวเตอร การผูกขาด
ทางการคาบน อินเทอรเน็ต ตลอดจนความรับผิดของ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตและเจาของเว็บไซต
Laws related activities on the Internet. The concept of controlling the Internet.
Law enforcement and judicial jurisdiction. Protection of Intellectual Property Control
content on the website. Doing business on the Internet. The nine computer crime The
monopoly on the Internet. As well as the liability of Internet service providers. And
website owners
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รายวิชา 2464524

กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคม
2 (2-0-4)
Telecommunications Law
นโยบาย แผนแม บ ทด า นเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารของกระทรวงคมนาคม และกระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานของรัฐ การเปดเสรี
ใหมีการจัด สรรคลื่นความถี่ ที่เปนธรรมและการจัด ใหมีองคกรกํากับดูแ ลที่เปนกลาง เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการโทรคมนาคมไดอยางทั่วถึง ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
Policy plan method Technology Telecommunications of Communication ministry
and Technology Information Communication ministry and main point concession contract
of state open allocation radio frequency and control for citizen telecommunications
including law relate
รายวิชา 2464525

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
2 (2-0-4)
Computer Crime
กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรประเด็นตางๆที่เปนปญหาจากการกระทํา
อันเกิด จากอาชญากรรมที่เกี่ย วของกับ การใชค อมพิวเตอรโดยเฉพาะอาชญากรรมบนอิ นเทอร เน็ต ซึ่ ง
แตกตางจากอาชญากรรมทาง กายภาพ ปญหาของการปลอยไวรัส การลักลอบเจาะเขาขอ มูล การกอการ
ราย การจารกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิ จ ออนไลน การฉ อโกงในรูปแบบตางๆ รวมทั้ งปญหาของเจ า
พนักงานตํารวจในการการสอบสวนและการดําเนินคดี การคนหาและพิสูจนหลักฐานดิจิตอล
The Computer Crime Law. Various issues are issues of actions arising from crimes
related to computer use. The crime on the Internet. Unlike physical crime. Releasing virus
problem Illegal hacking terrorism. Economic espionage business. Fraud in various forms
The issue of officers to investigate, prosecute you. Search and digital forensics.
2. กลุมกฎหมายมหาชน
รายวิชา 2462505
ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง

2 (2-0-4)

Administrative Court and Administrative Procedure

แนวความคิด ความเปนมา โครงสรางและอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง หลักการที่สําคัญของวิธี
พิจารณาคดีปกครอง ตั้งแตเงื่อนไขการฟองคดี การแสวงหาขอเท็จจริง การนั่งพิจารณาคดี การจัดทําคํา
พิพากษา และการบังคับคดี ตลอดจนคดีปกครองตัวอยาง
Concepts, sources, structures and power of the administrative court, significant
principles of administrative procedure form action condition, investigation, trial, decision
and execution of administrative judgments including various case studies.
รายวิชา 2462516

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
3 (3-0-6)
Law of Administration of State affairs
หลักสําคัญเกี่ยวกับการบริห ารราชการแผนดิน กฎหมายและขอบังคับตางๆเกี่ย วกับการบริห าร
ราชการแผนดินของไทย
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Significant principles of administration of state affairs, law and regulation regarding
Thai administration of state affairs.
รายวิชา 2462701

กฎหมายปกครองสวนทองถิ่น
2 (2-0-4)
Law on Local Administration
แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารทองถิ่น องคกรปกครองสงทองถิ่นตาม
กฎหมายปจจุบัน อํานาจหนาที่ขององคกรเหลานี้ในฐานะที่เปนนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจในการ
ออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองคกรเชนวานี้ทั้งในแงการกํากับดูแ ลเหนือบุค คล และการกํากับดูแ ล
เหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการควบคุมจาก
สวนกลาง
The basic idea of organizing local administration. Send local governments under
the current law. The authority of these organizations as an entity. In particular, the power
to legislate. Oversight over the organization as a whole in terms of oversight over the
individual. And oversight over the action. As well as the rules and procedures of local
government finance and central control.
รายวิชา 2463517

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Constitution Law
กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายรัฐธรรมนูญของตางประเทศ
The comparative between Thai constitution law and international constitution law.

รายวิชา 2464526

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปรามปราบการทุจริต
2 (2-0-4)
National Anti-Corruption Laws
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายฟอกเงิน
Act on the Prevention of Corruption Act 2542 and other related laws such as the
law on money laundering
รายวิชา 2464527

กฎหมายสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
Environmental Law
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธระหวางระบบนิเวศสิ่งแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสหวิทยาการในการคุมครองธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐ องคกร มาตรการทางกฎหมาย
และมาตรการอื่นๆในการวางแผนการจัดการ การใช และการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม
การจัดการมลพิษ
Principles, concepts, theories and relation between ecosystem and natural
resources. Principles of interdisciplinary in natural and environment conservation. The
government’s policy, organization, law actions and other actions related to planning to
manage, use and protect natural resources and environment as well as pollution control.
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รายวิชา 2464528

กฎหมายคุมครองผูบริโภค
2 (2-0-4)
Consumer Protection Law
หลักทั่วไปที่เกี่ยวของกับกฎหมายคุมครองผูบริโภคและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ย วของกับ การคุมครอง

ผูบริโภค
General principles of consumer protection law and other laws related to
consumer protection.
รายวิชา 2464529

กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2 (2-0-4)
Human Light Law
ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ
การคุมครองสิ ท ธิมนุ ษ ยชนระดั บ ระหว างประเทศ ระดับ ภู มิภาค และการคุ มครองสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนตาม
กฎหมายไทย
Meaning and philosophy of human rights, protection of human rights by the
United Nations, protection of human rights at the international and reginal levels,
protection of human rights under Thai law.
รายวิชา 2464530

กฎหมายผังเมือง ควบคุมอาคารและการใชที่ดนิ
2 (2-0-4)
Law Relating to Town Planning, Building and
Land Use Control
ความเปนมาและลักษณะสําคัญของกฎหมายวาดวยการผังเมืองและกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร องค กรที่เ กี่ย วข อง วิธี การและมาตรการบังคับ ทางผั งเมืองและควบคุมอาคาร ความสัมพันธกั บ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ ความจําเปนและความหมายของการควบคุมการใชที่ดินในเมืองและชนบท
History and characteristic of law relating to town planning , building and land use
control. The organization, methods and controlling measure of town planning and
building use. Relation with other laws, the necessity and meaning of land use control in
city and rural areas.
3. กลุมกฎหมายระหวางประเทศ
รายวิชา 2463603
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Trade Law
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ การขัดกันแหงกฎหมายที่ใชบังคับแก
สัญญาการคาระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับการคาสินคาระหวาง
ประเทศซึ่งประกอบไปดวยกฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ ใบตราสงสินคา การชําระ
คาสินคาระหวางประเทศ การขนสงสินคาระหวางประเทศ การประกันภัยระหวางประเทศ รวมถึงการ
นําเขาและการสงออกสินคา และกระบวนการการระงับขอพิพาทการคาระหวางประเทศ
Development and Resources of International trade Law, Conflicts of Law Under
International Trade Contract, Private International Law concern with International Trade
Law, International Buying and Selling Goods Laws, Bill of Lading, International payment,

- 41 -

International Transportation, International Insurance, Including International Importation
and Exportation and International Disputation.
รายวิชา 2463604

กฎหมายอาเซียน
2 (2-0-4)
ASEAN Law
หลักการทั่วไปของอาเซีย น วิถีอาเซียน การปรึกษาหารือและการมีฉันทามติอาเซีย น กฎหมาย
ระหวางประเทศกับอาเซียน สถาบันอาเซีย น สิทธิและหนาที่ของประเทศสมาชิกภายใตกฎบัตรอาเซีย น
กลไกและการบังคับใชความรวมมือของอาเซียน
General principles of ASEAN, ASEAN way, consultation and consensus, international
law and ASEAN, ASEAN institute, rights and duties of the member states under ASEAN
charter, ASEAN’s instruments and their implications.
รายวิชา 2463605

กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
2 (2-0-4)
International Economic Law
วิวัฒนาการของขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุล กากรและการคา กองทุนการเงินระหวา งประเทศ
โครงสรางบทบาทและหนาที่ข องสถาบันดังกลาวในการดูแ ลระเบีย บเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธกับ
ประเทศไทย ขอตกลงปลีกยอยที่สําคัญขององคการการคาโลกเกี่ยวกับการคา ขอตกลงและสถาบันเกีย่ วกับ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การกอตั้ง โครงสราง บทบาทและหนาที่ ขององคการการคาโลก
หลักกฎหมายและประเด็นสําคัญของจอตกลงเกี่ย วกับการคา การบริการ ขอตกลงเกี่ยวกับ การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา และประเด็นสําคัญซึ่งจะเปนหัวขอใหมในการเจรจาการคาหลายฝาย
The General Agreement on Tariffs and Trade. International Monetary Fund.
Structure, roles and responsibilities of institutions and functions of such institutions to
care for the world economy and retation with Thailand Importance Agreement of the
WTU on trade, Agreement and institutions on regional econamio integration. The founder
of the role and functions of the WTU. The issue of legal principles and agreements on
trade. Service agreements on the protection of intellectual property and the issue, which
will be the subject of new negotiations.
รายวิชา 2463606

กฎหมายองคการระหวางประเทศ
2 (2-0-4)
International Organization Law
วิวัฒนาการและการกอตั้งองคกรระหวางประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายวาดวยองคกรระหวาง
ประเทศ องคกรระหวา งประเทศระดับสากล และระดั บภูมิภ าค ความสั มพันธระหวา งองค การระหวาง
ประเทศสากลกับองคการระหวางประเทศระดับภูมิภาค
Evolution and the establishment of an international organization. The general
theory of international law. International organizations internationally And
regional International relations, international organizations, regional and international
organizations.
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รายวิชา 2463607

กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล
2 (2-0-4)
International Law of the Sea
ที่มาของกฎหมายทะเล การกําหนดเขตทางทะเล เขตเศรษฐกิจจํ าเพาะ ทะเลหลวง ขอบเขต
อํานาจรัฐในทะเล การสํารวจและการนําทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตมาใช
Source of law of the sea, maritime delimitation, economic zones, high sea, state
maritime jurisdiction, exploration and exploitation of living and non-living maritime
resources.
รายวิชา 2463608

กฎหมายโลจิสติกส
2 (2-0-4)
Logistic Law
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ระบบสัญญาการขนส งต อ เนื่องหลายรูป แบบ สั ญญาที่เ กี่ ย วข อ ง การ
ประกันภัย ระบบการบริหารการจัดการโลจิสติกส แนวคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ย วกับการกํากับดูแลการ
จัดการระบบโลจิสติกส
Laws, regulations, multi- transportation contract system ; Contracts about
Insurance ; Logistic management Administration system, Basic principles and laws
governing the management of logistics systems.
รายวิชา 2463609

กฎหมายแมน้ําระหวางประเทศ
2 (2-0-4)
Law on International River
หลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารการจัดการแมน้ํานานาชาติ อนุสัญญาวาดวยกฎหมายเกี่ยวกับการ
ใชลําน้ํา กฎหมายระหวางประเทศที่มิใชเพื่อการเดินเรือ ค.ศ.1997 ความรับผิด ของประเทศที่ทําใหแ มน้ํา
นานาชาติเกิด มลพิษ ความเสียหายกอใหเกิดผลกระทบประการอื่นๆตอประเทศที่รวมใชประโยชนและ
กรณีศึกษาการบริการจัดการแมน้ํานานาชาติ
Guidelines on the management of international rivers. Convention on the Law of
the River. Not to maritime law since 1997. The liability of the international river pollution.
Damage caused effects on the other countries to share the benefits and case studies of
international river management services.
รายวิชา 2463610

กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศและอวกาศ
2 (2-0-4)
Aviation and Aerospace Law
กฎหมายการเดินอากาศภายในประเทศและระหวางประเทศ บทบาทขององคการระหวางประเทศ
ในการควบคุมการบิน ปญหาในกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยเหนือผืนดินและเขต
อํานาจรัฐ เช น การยึดอากาศยานโดนมิ ชอบ การกระทําความผิด บนอากาศยาน หลักกฎหมายอวกาศ
รวมทั้งกฎเกณฑที่ใชบังคับและควบคุมกิจกรรมทั้งหลายของรัฐในอวกาศ
Aviation Law domestic and international, Duty of international organization Control
aviation, international Legal issues about Sovereignty and jurisdiction ; seizable of aircraft,
Commitment on aircraft Legal Aerospace law, including regulation used and Controlled
activities of State in space
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4. กลุมกฎหมายงานยุติธรรม
รายวิชา 2461103
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
Criminology and Penology
ความหมายและขอบข า ยของวิ ช าอาชญาวิ ท ยา สถิ ติ อ าชญากรรม สภาพและสาเหตุ ข อง
อาชญากรรม กระบวนการยุ ติ ธรรมกั บ อาชญากรรม พฤติ ก รรมของผู ก ระทํ า ความผิ ด การป องกั น
อาชญากรรม ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิท ยา การบริห ารงานเรือนจํา การคุมประพฤติ และการ
พักการลงโทษ ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา และทัณฑวิทยา
Meaning and scope of criminology, statistic of crime, crime causation, process of
judgment and crime, the offenders behaviors, the prevention of crime. Meaning and
scope of penology, jail administration, probation, parole, theories and researches about
criminology and penology.
รายวิชา 2462515

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
2 (2-0-4)
Law of Juvenile Delinquency
ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแหงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุม
และแกไขเด็ กและเยาวชนกระทํ าความผิด ด วยวิธี การของศาลเยาวชนและครอบครั ว หลักสําคั ญของ
กฎหมายจั ด ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธี พิจารณาคดีเ ด็ กและเยาวชนและกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของ
Meaning of juvenile, cause of juvenile delinquency, control and wrongdoer
remedy according to the juvenile and family court. The significant principles of the
juvenile court establishment law, juvenile case procedure law and related laws.
รายวิชา 2463402

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดี
ในศาลทรัพยสินทางปญญา

2 (2-0-4)

Intellectual Estate and Procedure for Intellectual
Property

หลักกฎหมายว าดวยลิ ขสิทธิ์ สิท ธิบัต รและเครื่องหมายการคา ตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพยสินทางปญญา
Principles of copyright law, patent and trademark including the procedure of
intellectual property.
รายวิชา 2463403

นิติเวชศาสตร
3 (3-0-6)
Forensic Medicine
ประวัติและความมุงหมายของนิตเิ วชศาสตร อันเปนวิทยาการทางการแพทย โดยเนนการชันสูตร
พลิกศพหาสาเหตุการตายทางวิทยาศาสตรที่สัมพันธกับการใชกฎหมาย อันเปนการพิสูจนหลักฐานสําหรับ
การดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพง
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History and legislative intent of the forensic medicine which is the medical
technology focusing on post mortem examination that related to law, including
verification of evidences for adjudication in civil court and criminal court.
รายวิชา 2463521

การสืบสวน และการสอบสวน
3 (3-0-6)
Criminal Investigation
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและการสอบสวนในการ
กระทําความผิดอาญา สิทธิของผูต องหาตามกฎหมาย
Process of judgment in criminal case of the inquiry officials, investigation, criminal
case inquiry, the right of the accused.
รายวิชา 2464519

สัมมนากฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
Seminar in Criminal Law
การศึกษาในรูปแบบของการจัดใหมีการสัมมนาในปญหาตางๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย
เรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ไดศึกษาในชั้นมาแลว เพื่อทบทวนและเพิ่มความชํานาญในทางปฏิบตั ิ
Seminar in one or various issues pertaining to criminal law, in order to revise and
increase the practical competence.
รายวิชา 2464520

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-6)
Arbitration Act
แนวความคิ ด และทฤษฎีเ กี่ ย วกั บ อนุญ าโตตุ ล าการ แนวทางการใช อนุ ญ าโตตุ ล าการ ได แ ก
อนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งขึ้นโดยองคกรทางเอกชน และอนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งขึ้นโดยองคกรของรัฐ
ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
Concepts and theories of the arbitrator, the methods of arbitrator which are
established by private organization and government organization as well as other related
laws
คําอธิบายรายวิชาประสบการณภาคสนาม
รายวิชา 2464801
การฝกประสบการณวชิ าชีพกฎหมาย
ไมนับหนวยกิต
Field Experience in Law
5(300)
ฝกประสบการณวิช าชีพกฎหมายในหน วยงานของรั ฐบาล รัฐวิส าหกิจ หรือเอกชน โดยการนํ า
ความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริงทั้งนี้ขึ้นอยูก บั ความเหมาะสม
และจัดใหมีการปฐมนิเทศกเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณวิชาชีพ จัดใหมีการปจฉิมนิเทศก
เพื่ออภิปรายและสรุปผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
Practice field experience in law in government offices, public enterprises or private
sectors by using the knowledge learnt in classroom to real situations. Provide the
orientation about the field experience along with the post training after the field
experience.
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิและสาขาวิชา
นายปราชญ ปรัชญาพันธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต(น.ม.),
อาจารย
2546
3300101232863
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.),2531
การศึกษามหาบัณฑิต สาขา
จิตวิทยา(กศ.ม.),2539
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ(บธ.ม.),2542
นางสาวฐิติชญาน คงชู
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
อาจารย
กฎหมายธุรกิจ(น.ม.),2554
1600100106458
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.) (เกียรติ
นิยมอันดับ 1),2551
นางสาวธันยพรรษ ปนนาค นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
อาจารย
กฎหมายธุรกิจ(น.ม.),2555
1609990012841
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.) (เกียรติ
นิยมอันดับ 2),2551
นางสาวอรทัย อินตะไชยวงค นิติศาสตรมหาบัณฑิต(น.ม.),
อาจารย
2548
3571000417948
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.),2542
นายเฉียงตะวัน ยอดดําเนิน
อาจารย
3600500044103

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารงานยุติธรรม(น.ม.),2553
เนติบัณฑิตไทย(น.บ.ท.),2551
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.) (เกียรติ
นิยมอันดับ 2),2549

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563
12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

14

14

14

14

14

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณ ฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่

1
2
3

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิและสาขาวิชา
นางสาวจํา ลองลักษณ อินทวัน นิติศาสตรมหาบัณฑิต(น.ม.),
3601100751407
2548
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.),2540
นางศิริวรรณ กมลสุขสถิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
3600100119599
กฎหมายมหาชน(น.ม.), 2547
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.),2541
นางสาวนนทพัทธ ตรีณรงค นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
3120100225679
กฎหมายเอกชนและกฎหมาย
ธุรกิจ(น.ม.),2550
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.),2547

สถาบัน
การศึกษา

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห/
ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

14

14

14

14

14

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ ฑิต

14

14

14

14

14

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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4
5

6

นางสาวฐิตาภรณ นอยนาลุม นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
3760500365022
กฎหมายธุรกิจ(น.ม.),2550
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.),2544
นางสาวสมนา นิลเนตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
1609990036368
กฎหมายระหวางประเทศ(น.ม.),
2555
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.) (เกียรติ
นิยมอันดับ2),2550
นายกิตติคุณ มีนพัฒนสันติ นิติศาสตรมหาบัณฑิต(น.ม.),
3619900013335
2555
นิติศาสตรบัณ ฑิต(น.บ.),2544

3.2.3

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

14

14

14

14

14

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ ฑิต

อาจารยพิเศษ / วิทยากร
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา (ถามี)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง
ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
4.1. ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปวิเคราะหสถานการณโดยใชความรูทางดานกฎหมายรวมถึง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีระเบีย บวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา 450 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
- ไมมี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัตทิ ี่พึงประสงค
ตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
จิตสาธารณะ
ทักษะการเปนผูนํา และการทํางานเปนทีม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
การสอนแทรกในทุกรายวิชา
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติงานกลุม
คนควาขอมูลสารสนเทศจากแหลงเรียนรู

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจคุณคาของชีวิต มีอดุ มการณชีวิตที่เปนประโยชนตอ
สังคมและประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ีของสังคม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน ตระหนัก ซาบซึง้ และเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมนานาชาติ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การสอนใหเกิดการรับรูดวยวิธีการที่หลากหลายในคุณธรรมและจริยธรรมที่เนน
คุณลักษณะที่พึงประสงค
(2) การจัดกิจกรรมตาง ๆ ทีท่ ําใหเกิดการตระหนักและตอบสนองของผูเรียนตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
(3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการเพื่อการปลูกฝงคานิยมตอคุณธรรม
และจริยธรรมที่สามารถนําไปพัฒนาชีวิต
(4) การวิเคราะหในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมเพื่อความ
เขาใจในการนําไปปรับใชในการอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) วัดและประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบตั ิตนตามกําหนดของคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
(2) วัดและประเมินผลจากการมีสวนรวมในการสะทอนกลับเปนรายบุคคลและกลุม
(3) วัดและประเมินผลจากการแสดงทัศนะตอประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงและจากกรณีศึกษา
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) รูจักตนเอง ทองถิ่น สังคมไทยและสังคมโลก เขาใจความสัมพันธระหวางการ
เปลีย่ นแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสังคม และสามารถแสวงหาแนวทาง
ควบคุมและดูแลความเปลีย่ นแปลงใหเหมาะสมได
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(2) มีความรอบรู สามารถดูแลสุขภาวะของตนและปรับตัวใหดํารงอยูไดอยางมี
ความสุขและพอเพียง ภายใตสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองตามแบบวิถีไทยและวิถีโลก
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การสอนดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญใหเกิดความรูแ ละ
เขาใจในศาสตรดานวิทยาศาสตรสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาตน
(2) การสรางความเขาใจในศาสตรดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
โดยการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคลและกลุมเพื่อการนําไปปรับและประยุกตใชในการ
พัฒนาการดําเนินชีวติ
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) วัดและประเมินผลจากความรูแ ละความเขาใจของผูเรียนในองคความรูทั้งดาน
วิทยาศาสตรสงั คมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนรายบุคคลและกลุม
(2) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการนําองคความรูทั้งดานวิทยาศาสตร
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรไปปรับใชและแกปญ
 ญาทีเ่ กิดขึ้นเปนรายบุคคลและกลุม
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถแสวงหาความรู เรียนรูต ลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใน
การสรางประโยชนตอสังคมได
(2) สามารถคิดอยางเปนระบบแบบองครวม เขาใจปญหา แกปญหาได และ
สามารถคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และแสวงหาเหตุผลได
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนดวยวิธีการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางหลากหลายโดยการคิด
วิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาสาระและขอมูลทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเพื่อเปน
องคความรูเชิงประจักษในการพัฒนาตนและสังคม
(2) สามารถคิดประเมินคา และตัดสินในการกระทําอาศัยองคความรูทั้งดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ไดเรียนรูไปประยุกตและปรับใชไดอยางสรางสรรคตอไป
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการวิเคราะห และสังเคราะหความรูทั้ง
ดานวิทยาศาสตรสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนรายบุคคลและกลุม
(2) วัดและประเมินผลจากความสามารถในการประเมินคารวมทั้งความคิด
สรางสรรคในการนําองคความรูทั้งดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรไปปรับใชและแกปญ
 ญา
ที่เกิดขึ้นเปนรายบุคคลและกลุม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของกลุมรวมทั้งมีจิต
อาสาและสํานึกสาธารณะ
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(2) รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งตอ
ตนเอง ตอผูอ ื่น และตอสังคมในการเปนพลเมืองทีม่ ีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบตั กิ าร (Participative learning through action)
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
(3) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective
thinking)
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
(3) วัดและประเมินจากผลนําเสนองานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานในการ
แกปญหาและการตัดสินใจในชีวติ ประจําวัน
(2) สามารถใชภาษาเพื่อการสือ่ สารไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทันในการสืบคนขอมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู และเลือกสรรสารสนเทศมาใชประโยชนตอตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญที่หลากหลายโดยใชสถานการณ ปญหา
กรณีศึกษาและสถานการณจริงในการเรียนรูและสรางทักษะดานวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การมีสวนรวมในการเรียนผานกระบวนการกลุมในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการและการนําไปใช
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การวัดและประเมินผลความสามารถในการบูรณาการการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการและการนําไปใช
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
( = ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง)

รหัสและชื่อรายวิชา
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
สถานการณ
กลุมมนุษยศาสตร
2000112 การรูสารสนเทศ
2000113
1001201
2000105
2000106
2000107

อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน
การพัฒนาทักษะชีวิต
ชีวิตกับดนตรี
ชีวิตกับศิลปะ
ชีวิตกับนาฏการ

1.คุณ ธรรมจริยธรรม

2.ความรู

3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2

1

2

1

2

1

2








































































5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3









































































- 51 -

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา
กลุมวิชาสังคมศาสตร
2000131 ความเปนพลเมืองและกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน
2000123 วิถีโ ลกและวิถีไทย
2000124 ชีวิตในโลกสมัยใหม
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4000111 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและ
สังคม
4000112 การคิดและการแกปญหา
4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
4000114 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
1001202 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สรุปความรับผิดชอบหลัก
ของผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน

1.คุณ ธรรมจริยธรรม

2.ความรู

3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2

1

2

1

2

1

2







































































5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3
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2.2 ผลการเรียนรูห มวดวิชาเฉพาะดาน
1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูด า นคุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม รวมถึงมีวินัยและตรงตอเวลา
(2) รับฟงความคิด เห็น เคารพสิท ธิ คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของผูอื่น รูจัก
หนาที่และปกปองสิทธิของตนเอง
(3) มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม เสียสละและซื่อสัตย
(4) ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพอยางเครงครัด
(5) มีภาวะผูนําสามารถวินิจฉัยปญหาขอขัด แยง ตลอดจนเปนผูต ามที่ดี สามารถทํางาน
รวมกับบุคคลอื่นได
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) สรางระเบีย บวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา และประพฤติตนใหถูกตองตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) มอบหมายรายงานเดี่ยวหรือกลุมแกนักศึกษาเพื่อนําเสนอผลงานในชั้นเรียนและใหเพือ่ นในชัน้
เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตองานที่ไดนับมอบหมายนั้น
(3) สรางความซื่อสัตยในการทํารายงานโดยไมคัด ลอกผลงานของผูอื่นและไมทุจริตในการ
สอบ
(4) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกรายวิชา
(5) มอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา
(2) ปริมาณการมีสวนรวมในการอภิปรายและรับฟงความคิดเห็นในชั้นเรียน
(3) ปริมาณการทุจริตในการสอบ
(4) ประเมิ น จากผลงานการค นคว า เช น ในการทํา รายงานนั ก ศึ กษาได ทํ า การอ างอิ ง
แหลงที่มาของขอมูลที่ใชประกอบในการทํารายงาน
(5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนของนักศึกษา
2 ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรู ความสามารถในดานกฎหมาย
(2) มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชกฎหมาย มีจิตสํานึกและรับ ผิดชอบในการชวยเหลือและ
พัฒนาสังคม
(3) ใหมีความรู ความสามารถและประสบการณทางกฎหมาย
(4) มีความรูดานกฎหมาย สามารถนําไปใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนําไปใช
ในการประกอบวิชาชีพ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชการเรียนการสอนที่เนนผูเรีย นเปนสําคัญ ซึ่งมีทั้งการบรรยายและกําหนดหัวขอให
นักศึกษาไปคนควาเพื่อนําเสนองานและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูสอนกับผูเรียน
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(2) มอบหมายให นักศึก ษาลงพื้ นที่ เ พื่อรั บ ฟ งและแกไขป ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายของ
ประชาชนในชุมชน
(3) อภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนและยกตัวอยางกรณีศึกษา
เพื่อนใหผูเรียนนํามาวิเคราะหและสังเคราะหโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(4) เสริมสรางความรูนอกชั้นเรียน ดวยการศึกษานอกสถานที่และเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะมา
ใหความรูแกนักศึกษา
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยการสอบยอย และใหคะแนน
(2) ใหนักศึกษานําเสนอปญหาและวีการแกไขปญหาที่พบจากการลงพื้นที่
(3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมาย การตอบคําถามและการแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษา
(4) ประเมินจากการทดสอบยอยและการสอบปลายภาค
3 ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความรู ความสามารถในดานกฎหมาย สามารถนําความรูค วามสามารถนําไปใชใน
การประกอบวิชาชีพ แกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชกฎหมาย มีจิตสํานึกและรับผิดชอบในการชวยเหลือและ
พัฒนาสังคม ใหมีการชวยเหลือและพิทักษสิทธิประโยชนของผูที่ตองการความชวยเหลือดานกฎหมาย
(3) มีความรู ความสามารถและประสบการณทางกฎหมาย เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตและในหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถประยุกตใชความรู เพื่อการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นและสามารถนําไปใชในการ
ประกอบวิชาชีพได
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(1) การศึกษาจากปญหาขอเท็จจริงและจากคําพิพากษาฎีกา
(2) การอภิปรายกลุม โดยการวิเคราะหหลักกฎหมายเพือ่ ปรับใชกบั ขอเท็จจริง
(3) อภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตัง้ คําถามตามระบบการสอนและยกตัวอยางกรณีศึกษา
เพื่อนใหผูเรียนนํามาวิเคราะหและสังเคราะหโดยยึดผูเ รียนเปนศูนยกลาง
(4) การเรียนรูจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งที่เปนเอกสาร วารสารและบทความ ทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) จากผลงานการศึกษาคนควาคําพิพากษาฏีกาตางๆ
(2) การแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในชั้นเรียน
(3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมาย การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา
(4) การอภิปรายกลุม หรือการสัมมนา
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4 ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
หลังสําเร็ จการศึก ษาบัณฑิต ตองสามารถนําความรูไปประกอบวิ ชาชีพดานกฎหมายและการ
ประกอบการอาชีพอื่นๆ หรือเขาสูสังคมที่มุงหวังบัณฑิต ที่มีคุณภาพทั้งทางดานวิชาการ มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ตลอดจนการปรับตัวเขาสูสังคม ดังนั้นนักศึกษาจึงควรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) สามารถรับผิดชอบในงานของตนเองหรือรับผิดชอบงานของหนวยงาน
(2) สามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นโดยการรับฟงความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผูอื่นได
(3) สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพไดเปนอยางดี ทัง้ ทางรางกาย จิตใจ และบุคลิกภาพ
เพื่อใหเปนผูมปี ระสิทธิภาพของสังคมและเปนประโยชนตอผูอ ื่น
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุ ทธการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาไดรับการพั ฒนาขีด ความสามารถ
ระดั บ สู ง ทางด านความสั มพั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ จะใช กระบวนการเรี ย นรู เ ชิ ง รุ ก
(Active Learning) โดยมุงเนนใหนักศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการศึกษาคนควาองคความรูด ว ยตนเอง
ดังนี้
(1) โดยการจัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหขอเท็จจริงจากกรณีศกึ ษา
(2) การนําเสนองาน มอบหมายงานกลุม เชนการคนควาจากแนวคําพิพากษาฎีกา
(3) การอภิปรายรวมกัน หรือการทํางานเปนทีม
4.3 กลยุทธก ารประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) การประเมินผลจากสภาพจริงของพฤติกรรมทีผ่ ูเรียนแสดงออกในกิจกรรมการเรียน การ
ปฏิบัติงานกลุม พฤติกรรมบุคคล
(2) ความมีวินัยและความรับผิดชอบ ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูทุกภาคเรียน รวมทั้งการ
ใชเทคนิคการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ทุกภาคเรียน
(3) การนําเสนอผลการทํางานกรณีศึกษาโดยใชสื่อเทคโนโลยี
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน
(2) สามารถเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
(3) สามารถใช ส ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสมกับ สถานการณ บุคคล
และกลุมบุคคล
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สงเสริมประสบการณการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการการนําไปประยุกตใช
(2) สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศ และฝกทักษะการนําเสนอ
ขอสารสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและเนื้อหาที่นําเสนอ
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(3) สงเสริมใหผูเรียนทํางานเปนกลุมหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยการคนควาขอมูล
จากเว็บไซต สื่อการสอน e-Learning
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากรายงาน การมีสวนรวมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบตองานที่กําหนด
ทั้งของตนเองและของกลุม
(2) ประเมินจากความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือตาง ๆ ประกอบ
การนําเสนอรายงาน
(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนําเสนอผลงานทางวิชาการดวยวาจาและการทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
( = ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง)

1.คุณธรรมจริยธรรม

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา
(1) วิชาแกน จํานวน 18 หนวยกิตมี
รายวิชาดังตอไปนี้
2312702 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย English for Lawyer
2313702 ภาษาอังกฤษสําหรับ
สังคมศาสตร English for Social Science
2461301 หลักกฎหมายเอกชน
Principles of Private Law
2461401 คอมพิวเตอรสําหรับนัก
กฎหมาย Computer for Lawyer
2461501 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
2461502 กฎหมายมหาชนเบื้องตน
Introduction to Public Law
2463704 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Principles of Legal Profession

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4
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1.คุณธรรมจริยธรรม

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา
2) วิชาเฉพาะดานบังคับ 78 หนวยกิต
2461104 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
Thai Legal History
2461108 นิติปรัชญา
Philosophy of Law
2461303 กฎหมายลักษณะนิติกรรม
และสัญญา Juristic Act and
Contract
2462304 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลัก
ทั่วไป Obligation : General
Principles
2462305 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน
และที่ดิน Property and Land Law
2462306 กฎหมายลักษณะละเมิด
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได Law
of Torts, Management of Affairs
Without Mandate and Undue
Enrichment
2462307 เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts I
2462308 เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts II
2462309 เอกเทศสัญญา 3
Specific Contracts III

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา
2462310 กฎหมายลักษณะประกันภัย
Insurance Law
2462502 กฎหมายปกครองและวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
Administrative law and
Administrative Procedures
2462503 กฎหมายอาญา 1 : ภาค
ทั่วไป Criminal Law I : General
Principles
2462504 กฎหมายอาญา 2 : ภาค
ความผิด Criminal Law II :
Offences
2463311 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและ
บัญชีเดินสะพัด Bills and Note
2463312 กฎหมายลักษณะหุนสวน
และบริษัท Partnership and
Company
2463313 กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law
2463314 กฎหมายลักษณะมรดก
Succession
2463506 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง 1 Law of Civil Procedure I

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา

2463507 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง 2 Law of Civil Procedure II
2463508 กฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐาน Law of Evidence
2463509 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Court Organization
2463510 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 1 Criminal Procedure I
2463511 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 2 Criminal Procedure II
2463513 กฎหมายแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีในศาลแรงงาน
Labor Law and Procedure
2464401 การวาความและศาลจําลอง
Advocacy and Moot Court
2464514 กฎหมายภาษีอากร
Taxation Law
2463601 กฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีบุคคล Private
International Law
2463602 กฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเ มือง Public International
Law

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา

(3) วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวน 9
หนวยกิต ใหเลือกกลุมใดกลุมหนึ่ง
หรือจากหลายกลุม
1. กลุมกฎหมายแพงและพาณิชย
2461102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมาย Principles of
Jurisprudence
2461105 การใชและการตีความ
กฎหมาย Application and
interpretation of Law
2461106 ภาษากฎหมายไทย Thai
Law Language
2461107 กฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน
Law for Daily Life
2461201 กฎหมายกับชีวิต
Law and Life
2461316 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย
Business and Commercial Law
2463512 กฎหมายลมละลายและการ
ฟนฟูกิจการ Bankruptcy Law and
Rehabilitation

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม
1

2

3

4

2. ความรู
5

1

2463705 กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ
     
Cooperative Law
2463706 กฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน
     
Law and Ethics of Mass
Communication
2463707 กฎหมายเกี่ยวกับการ
     
ทองเที่ยว Tourism Law
2463708 กฎหมายธุรกิจเกษตร
     
Business Agriculture Law
2464511 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการ
คลังของรัฐ
     
Public financial Law
2464518 สัมมนากฎหมายแพง
     
Seminar in Civil Law
2464521 กฎหมายธุรกรรมการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
     
Law of Electronic Commerce
Transactions
2464522 กฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและกฎหมายแผนภูมิวงจร
     
รวม Computer Law and
Semiconductor Chip Law

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

2

3

4

1

2

3

4
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2

3
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1.คุณธรรมจริยธรรม

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา
2464523 กฎหมายไซเบอร
Cyber Law
2464524 กฎหมายเกี่ยวกับ
โทรคมนาคม Telecommunications
Law
2464525 อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร Computer Crime
2. กลุมกฎหมายมหาชน
2462505 ศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
Administrative court and
Administrative court Procedures
2462516 กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการไทย Law of
Administration of State affairs
2462701 กฎหมายปกครองสวน
ทองถิ่น Law on Local
Administration
2463517 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบ Comparative
Constitution Law

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2
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1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา
2464526 กฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต National
Anti-Corruption Laws
2464527 กฎหมายสิ่งแวดลอม
Environmental Law
2464528 กฎหมายคุมครองผูบริโภค
Consumer Protection Law
2464529 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
Human Light LAW
2464530 กฎหมายผังเมือง ควบคุม
อาคารและการใชที่ดิน Law Relating
Town Planning, Building and
Land Use Control
3. กลุมกฎหมายระหวางประเทศ
2463603 กฎหมายการคาระหวาง
ประเทศ International Trade Law
2463604 กฎหมายอาเซียน ASEAN
Law
2463605 กฎหมายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ International Economic
Law
2463606 กฎหมายองคการระหวาง
ประเทศ International Organization
Law

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3
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1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา
2463607 กฎหมายระหวางประเทศวา
ดวยทะเล International Law of the
Sea
2463608 กฎหมายโลจิสติกส Logistic
Law
2463609 กฎหมายแมน้ําระหวาง
ประเทศ Law on International
River
2463610 กฎหมายเกี่ยวกับการ
เดินอากาศและอวกาศ Aviation and
Aerospace Law
4. กลุมกฎหมายงานยุติธรรม
2461103 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
2462515 กฎหมายเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
Law of Juvenile Delinquency
2463402 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญา และพิจารณาคดีในศาล
ทรัพยสินทางปญญา Intellectual
Estate and Procedure for
Intellectual Property
2463403 นิติเวชศาสตร
Forensic Medicine

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4
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1

2
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1
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1.คุณธรรมจริยธรรม

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา
2463521 การสืบสวนและการสอบสวน
Criminal Investigation
2464519 สัมมนากฎหมายอาญา
Seminar in Criminal Law
2464520 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
Arbitration Act
(4) วิชาประสบการณภาคสนาม
มีผลการเรียนโดยไมนับหนวยกิต
2464801 การฝกประสบการณวิชาชีพ
กฎหมาย Field Experience in
Law
ค. หมวดเลือกเสรี
จํานวน 6 หนวยกิต
สรุปความรับผิดชอบหลัก
ของผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3
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1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควา
ดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก 1)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ การทวนสอบจาก
คะแนนขอสอบ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ติดตามสํารวจภาวะมีงานทํา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผูที่ สํา เร็ จการศึ กษาตามหลั กสู ต ร จะต อ งมี คุ ณสมบั ติ ต ามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครสวรรควาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ดังนี้
3.1 มีความประพฤติดี
3.2 สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
3.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ

- 67 -

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิ เ ทศอาจารย ใหม เรื่ องบทบาท ความรั บ ผิ ด ชอบต อผลการเรี ย นรู ข อง
นักศึกษาในรายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดใหมอี าจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลแกคณาจารย
2.1.2 การศึกษาดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล
2.1.3 จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูดานการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอยางนอย
ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สรางเครือขายรวมพัฒนาวิชาชีพรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
2.2.2 การจัดทําเว็บไซต เอกสารเผยแพร การพัฒนาความรู
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ และการอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลั กสู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณฑิ ต ไดกํา หนดแนวทางการประกัน คุณภาพหลักสู ตรในด า นการ
บริหารหลักสูตรไวดังนี้
มิติการบริหารหลักสูตร
1. การจัดองคกร

แนวทางการดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 5 คน ซึ่ง
ประกอบดวยประธานคณะกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการ 3 คน
และเลขานุการ 1 คน
2. จัดใหมีเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในการบริหารหลักสูตร
2. การบริหารบุคคล
1. จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูสอนที่มคี ุณสมบัตติ รงตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
2. จัดผูสอนเปนคณะ และเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมสอนในบางรายวิชา
3. การเรียนการสอน
1. กําหนดเกณฑและระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม
2. จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนการเรียนแบบใฝร(ู Active Learning)
3. จัดทําแผนการบริหารการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
4. จัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมอยางหลากหลาย จัดหาสือ่
การเรียนรู ตํารา เอกสารใหครบถวนตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ของการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหบังเกิดประสิทธิผล
5. จัดใหมีระบบการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยใหมีการ
จัดทําประมวลการสอน แผนบริหารการสอน และมีการประเมิน
แผนการสอนทุกภาคเรียน
4. การประเมินหลักสูตร
1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา
2. จัดใหมีระบบการประเมินอาจารยและแจงผลใหผเู กีย่ วของทราบ
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานจัดการศึกษาทุกป
4. ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี อการจัดการเรียน
การสอนทุกปการศึกษา
5. การปรับปรุงหลักสูตร
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มาจากผูที่มคี ุณวุฒิตรง
สาขาวิชาหรือมีประสบการณที่เกีย่ วของ
2. สํารวจความตองการของสังคมเพื่อนําใชปรับปรุงหลักสูตร
3. จัดเวทีวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ
4. จัดทําแผนงานในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ได รับ จั ด สรรงบประมาณประเภทงบรายได จ าก คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเพื่อเปนคาวัสดุ ตํารา สื่อการเรียนการสอน และคาตอบแทน
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 ทรัพยากรที่มอี ยูเดิมและที่ตองการเพิ่ม แสดงไดดังตาราง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการและลักษณะเฉพาะ
LCD Projector
Visualizer
computer
เครื่องฉายภาพโปรงใส
เครื่องปริ้นทเตอร
โทรทัศน 21 นิ้ว

จํานวนที่มีอยูแลว
7 เครื่อง
9 เครื่อง
7 ชุด
6 เครื่อง
8 เครื่อง
1 เครื่อง

จํานวนที่
ตองการเพิ่ม
4 เครื่อง
2 เครื่อง
4 ชุด
3 เครื่อง
1 เครื่อง

หมายเหตุ

2.2.2 จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาที่เปดสอน/และที่เกีย่ วของ
ลําดับที่
ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
จํานวนทีม่ ีอยูแลว
1
พระราชบัญญัตทิ ุกเรื่องเรื่องละอยางนอย 3 เลม
800
2
ประมวลกฎหมายทุกประมวล ประมวลละอยางนอย 5 เลม
60
3
ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา
2 ชุด
4
คําพิพากษาฎีกาฉบับป พ.ศ. 2485 – ปปจจุบัน
ป พ.ศ. ละอยางนอย 2 ชุด
5
หนังสือหรือคําอธิบายกฎหมายลักษณะตาง ๆ ทุกรายวิชา
5,000
วิชาละอยางนอย 5 เลม
6
วารสารทางกฎหมาย
210
7
หนังสือและวารสารกฎหมายภาษาตางประเทศ
170
รวม
มากกวา 6,000 เลม
2.2.3 แหลงการเรียนรู/ แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบตั ิการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา
ลําดับที่
ชื่อสถานที/่ สถานที่ตั้ง
จํานวน
1
หองเรียนปรับอากาศ
15
2
หองศึกษาคนควาสําหรับนักศึกษา
2
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ใน
กรณีที่ทรัพยากรที่มีอยูเกิดการชํารุดเสียหาย มีจํานวนไมเพียงพอกับนักศึกษา หรือไมทันสมัย และ
จัด หาทรัพยากรการเรีย นการสอนเพิ่ มเติ ม เพื่ อให นัก ศึ กษาได รับ ความรูแ ละประสบการณ ที่เ ป น
ประโยชนสูงสุด
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทําการสํารวจความเพีย งพอของหองเรีย น หองปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ เอกสารตํารา
เรียน และสื่ออื่นๆ อยางตอเนื่อง
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 อาจารยใหมตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแ ละ
ปริญญาโททางนิติศาสตร มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร มีความรู มีทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3.1.2 การดําเนินการคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามวิธีการตาง ๆ ตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน มีพันธกิจหลักใน
การสอนของนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง การประชุ ม ร ว มกั นเพื่ อ การวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน
การประเมินผล รวมทั้งการใหความเห็นชอบ การประเมินผลรายวิชาทุกรายวิชา การเก็บ รวบรวม
ขอมูลหลักฐานเพื่อการวิเคราะห สังเคราะหสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการประชุมเพื่อ
แสวงหาแนวทางที่จะทําใหบ รรลุเปาหมายของหลักสูตรที่ มุงผลลัพธ เปนสําคั ญ เพื่อทําใหบัณฑิ ต
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางแทจริง
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพเิ ศษ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเป น ผู พิ จ ารณาพิ จ ารณาคั ด เลื อ กอาจารย พิ เ ศษหรื อ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีผลงานทางวิชาการหรือตําแหนงหนาที่ที่เ กี่ยวของกับวิชาชีพดานกฎหมาย
ทั้งระดับ สวนกลางและสวนทองถิ่น และคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรจะจัด ใหมีการสํา รวจและ
จัดทําฐานขอมูลอาจารยพิเศษในดานกฎหมาย เพื่อพิจารณาและนําเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ในการเชิญมาสอนทั้งการสอนเปนครั้งคราวเฉพาะหัวขอ ประเด็นที่เชี่ยวชาญ หรือเปนอาจารยสอน
รวมกับอาจารยประจําในรายวิชาตลอดภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไมมี
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
ไมมี
5.การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดย
นักศึก ษาที่มีปญ หาในการเรีย นและอื่ น ๆ สามารถปรึกษากับ อาจารยที่ ปรึ กษาได โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนตองทําหนาที่อาจารยที่ป รึกษาใหแกนักศึกษาและกําหนดชั่วโมงเพื่อให
นักศึก ษาเขา ปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ ปรึ กษากิจกรรมเพื่อใหคํ าปรึก ษาแนะนําในการจัด ทํ า
กิจกรรมแกนักศึกษาอีกดวย
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีค วามสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิช าใดสามารถที่จะยื่นคํา
รองถึงอาจารย ผูสอนเพื่อขอดู ผลการสอบในกระดาษคําตอบ ตลอดจนขอดูผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินของอาจารย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
บัณฑิต ที่สํ าเร็ จการศึก ษาหลักสูต รนิ ติ ศาสตรบัณฑิ ต ยั งเปนที่ ย อมรั บและตองการของ
หนวยงานราชการหรือองคกร ทั้งในภาครัฐและเอกชน และไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักอบรม
ศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ นอกจากนี้หลักสูตรนิติศาสตรยังไดสํารวจการ
มีง านทําของบั ณฑิ ตทุ กป การศึ กษา พบว าบัณฑิ ต สาขาวิ ชานิติ ศาสตร มีง านทํา หลั งจากที่สํ าเร็ จ
การศึกษาภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 100 โดยคณะกรรมการหลักสูตรไดจัดใหมีกระบวนการ
ดังนี้
1. สํารวจความตองการของตลาดแรงงานกอนการพัฒนาหลักสูตรทุกครั้ง
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร
3. สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑการประเมินมีดงั นี้
หลักสู ตรนิติศ าสตรบัณฑิต มีตัวบงชี้ที่ 1 – 5 ตองมีผลดําเนิ นการบรรลุตามเปา หมาย
ติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตังบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวม
ในแตละป ดังนี้
ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
1. อาจารย ป ระจํ าหลั กสูต รอย า งนอ ย
ร อยละ 80 มี ส วนร วมในการประชุ ม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั กสู ต ร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และ
รายละเอียดของประสบการณภ าคสนาม
(ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา

2559


2560


ปการศึกษา
2561










-









-

2562


2563
-
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ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย

2559


4. จั ดทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน30 วัน หลัง
สิ้น สุ ดภาคการศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนใหครบทุ ก
รายวิชา

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี)
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
7. มี การพั ฒนาปรั บปรุงการจั ดการเรีย น
การสอน กลยุ ท ธ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
ดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการ
ปฐมนิ เ ทศหรื อคํ าแนะนํ าด านการจั ดการ
เรียนการสอน

9. อาจารยประจําทุกคนได รับการพั ฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดั บความพึ ง พอใจของนั ก ศึ กษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ ยไม น อ ยกว า 3.5 จากคะแนนเต็ ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย ไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

2560

ปการศึกษา
2561

2562

2563
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-







-







-







-







-







-

-

-





-

-

-



10
1-5
8

11
1-5
9

2
2

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
9
10
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
1-5
1-5
ตัวบงชี้ตอ งผานรวม (ขอ)
8
8
หมายเหตุ:  หมายถึง มีการดําเนินการครบถวนตามตัวบงชี้
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เกณฑการประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตองผานเกณฑการประเมิน
ดังนี้ คือ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5 ) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มี
ผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้
บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยในสาขาวิช า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คําแนะนําขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธการ
สอนสําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ
1.1.2 สอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู จากวิธีการโดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน
1.1.3 การประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม
และผลการสอบ
1.1.4 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากกการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแกนักศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุด ออนของกลยุ ทธ ผลการ
เรียนของนักศึกษาและเขียนไวในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมสามารถดําเนินการประเมินไดเมื่อนักศึกษาไดศึกษารายวิชา
ตามเกณฑหลักสูตร และสอบประมวลความรูโดยรวมกอนจบการศึกษา จึงเปนชวงเวลาของการ
ทบทวนและประเมินหลักสูตร เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย และสนองตอบหรือมี
ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียใน 4 กลุมหลัก คือ
2.1 นักศึกษาชั้นปสุดทาย
2.2 คณาจารยผูสอนและคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2.3 ผูทรงคุณวุฒ/ิ คณะผูประเมินภายนอก
2.4 ผูใชบัณฑิต
โดยนําผลการประเมินในแตละครั้งมาพิจารณาเพื่อหาจุด เดนจุดดอยของหลักสูตร รายวิชา
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจนความพึงพอใจของบัณฑิต และผูใช
บัณฑิตดวย ขอมูลทั้งหมดจะนําไปใชเพื่อการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรที่ระบุ
ไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
โดยมีเกณฑประเมิน ดังนี้
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 8 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 12 ขอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีนโยบายที่กําหนดใหหลักสูต รมีการพัฒนาใหทันสมัย โดย
แสดงการปรับปรุงตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก 3 ป และมี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางนอยตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
ให มีค ณะกรรมการดํ า เนิ นการเพื่ อการพิ จารณาทบทวนผลการประเมิ นซึ่ งได ดํ าเนิ นการ
มาทั้งการประเมินรายวิชา การจัด การเรีย นการสอน ผลการเรียนรูข องนักศึกษา การบรรลุผลลัพธ
การเรียนรูที่กําหนดของนักศึกษา คณะกรรมการดําเนินการทบทวนผลการประเมินจะทําการศึกษา
วิเคราะหแ ละประเมินผลรวมกันกับคณะกรรมการบริหารหลักสูต รและคณาจารยผูส อนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงและหลักสูต รจะพัฒนาทุก 5 ป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ย นแปลงขององคความรูแ ละ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตในทองถิ่นและสังคม
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2550
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลระดับอนุป ริญญา
และระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการเทีย บโอนผลการเรียน และ
การยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
ภาคผนวกที่ 2 คําสั่งคณะเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 3 สรุปรายงานการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ภาคผนวกที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ภาคผนวกที่ 5 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

