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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ/วิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0100
: หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
: Bachelor of Laws Program

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
Bachelor of Laws
LL.B.

3.วิชาเอก
ไม่มี
4.จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
5.รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญานิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
6.2 คณะกรรมการประจาคณะนิตศิ าสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิตศิ าสตร์ พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น ๆ
8.1.1 นิตกิ ร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาล
8.1.2 นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน
8.1.3 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
8.1.4 ทนายความ
8.1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
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8.1.6 อนุญาโตตุลาการ
8.1.7 ตุลาการศาลปกครอง
8.1.8 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
8.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การ
สมัครของอาชีพนัน้ ๆ
8.2.1 อัยการ
8.2.2 ผูพ้ ิพากษา
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวกันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

2

นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์

3

4

5

เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ประชาชน
ทางวิชาการ
35601002XXXXX รองศาสตราจารย์ น.ม.
น.บ.
35015002XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.
น.บ.ท.

นายธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร

31010006XXXXX

นายสุวิทย์ ปัญญาวงศ์

น.บ.
35601002XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.
น.บ.ท.

นายวีระยุทธ หอมชื่น

16406001XXXXX

อาจารย์

น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.
น.บ. (เกียรตินยิ มอันดับ 2)

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยพายัพ
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ปี
2550
2545
2554
2550
2548
2545
2550
2545
2540
2554
2547
2545
2559
2557
2555

5
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันกฎหมายมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย ส่งผลให้ สังคมเกิดความคาดหมายและ
คาดหวั งต่อ บทบาทของนัก กฎหมายทั้ งด้ านความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ธรรมในระดับ ที่ สู ง รวมทั้ งการ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ เช่น การพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระแส
โลกาภิวัฒน์ นวัตกรรมใหม่ ๆ และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจั ยสภาพแวดล้อมที่สาคัญที่
ส่งผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์
ได้ตระหนัก ถึ งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จึงเห็นควรที่ให้มีก ารปรับปรุงหลัก สูตรนิติศาสตร
บัณฑิตเพื่อให้สามารถรองรับกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ย นไปดังกล่าวโดยจัดทาหลักสูตรให้กระชับ
ยื ด หยุ่ น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง และพร้ อ มที่ จ ะตอบสนองการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ตลอดจนมี
มาตรฐานที่ยอมรับความหลากหลายในเนื้อหาเพื่อที่จะสามารถผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้มีความรู้
พืน้ ฐานทางนิติศาสตร์เฉพาะแต่ที่สาคัญจาเป็น และเปิดทางเลือกให้ศึกษาความรู้เฉพาะทางในกฎหมาย
เฉพาะด้านตามความสนใจหรือถนัดมากขึ้น อันจะเป็นการเอื้ออานวยสอดคล้องกับความหลากหลาย
ของการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งให้มีทักษะที่สาคัญจาเป็นในการศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีการปลูกฝังอบรมให้บัณฑิตทางกฎหมายได้ตระหนักและประพฤติตนให้ยึดมั่นอยู่ใน
หลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
สามารถนาไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอันเป็นที่พึ่งของประชาชน
ในสังคมต่อไป
นอกจากนี้ ภายใต้การแข่งขันของตลาดแรงงานในสังคมปัจจุบัน มีความต้องการผู้ปฏิบัติงาน
ในด้านต่าง ๆ ที่มีศักยภาพรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะต่าง ๆ และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทั้งนีห้ น่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ต่างมีความคาดหวังและปรารถนามีนักกฎหมายที่
พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะที่สาคัญจาเป็น และมีองค์ความรู้ในกฎหมายใหม่ ๆ ที่สาคัญต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึน้ และมีความยุติธรรมในรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้น การ
เพิ่มศัก ยภาพและขีด ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ในสถาบันการศึก ษาจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาตนเองแล้วยังเป็นเพิ่มโอกาสให้บัณฑิต
ทางนิติศาสตร์สามารถเข้าถึงงานที่หลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการยกระดับความสามารถของ
นักกฎหมายไทยที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ได้

6
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาสังคมในประเทศไทย มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางสู่
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ทาให้องค์ความรู้ในการจัดการ บริหารงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ส่งผลโดยตรงต่อการรักษาสิทธิและหน้าที่ของบุคคลใน
ชุมชน รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ของบุคคล และชุมชน ที่จะรู้สิทธิและหน้าที่ของตน ในขณะเดียวกันก็
เรียนรู้และเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การสร้างสังคมที่มีการรู้และเคารพสิทธิของบุคคลจะ
สามารถเป็นหลักของสังคมที่มีค วามแตกต่างในความคิดที่มีอยู่ในสังคมไทยได้ ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกั บ
ภารกิจของนิติศาสตร์จึงมุ่งเน้นในการอานวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ
พิทักษ์รักษาศีลธรรมอันดีงามของสังคม ซึ่งต้องอาศัยการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่สามารถปรับใช้หลัก
กฎหมายที่มอี ยู่กับข้อเท็จจริง และเพิ่มทักษะในการแยกแยะ วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่ถึง
พร้อมในทางจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าชี พ มี ค วามหนั ก แน่ นมั่ น คงในหลั ก การแห่งความ
ยุติธรรม หลักนิติธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิด ชอบในวิชาชีพแห่งกฎหมาย
ด้วย เพื่อให้กฎหมายสามารถสร้างความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
อนึ่ง การพั ฒนาทางสังคมและวัฒ นธรรมที่หลากหลายของประเทศไทย ภายใต้กฎหมายที่
นามาใช้ในการดูและรักษาสิทธิของบุคคล ชุมชนและสังคม จาเป็นที่จะต้องมีนักกฎหมายที่ มีความเข้าใจ
ลักษณะและวัฒ นธรรมที่หลากหลายนั้นด้วยเช่นกั น การมีสถาบันการศึกษาระดับ ภูมิภาคที่ผลิตนัก
กฎหมายเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคมภูมิภาคจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อสังคมไทย เพื่อที่นัก
กฎหมายเหล่านี้จะได้ดูแล รักษาสิทธิ ของสังคมท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ทั้งด้ านสังคม วัฒนธรรม และการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน อันจะนาไปสู่การมีสังคมที่ดอี ย่างยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการและการรองรับการเติบโตของชุมชน
ท้ อ งถิ่ น สั งคม ประเทศและนานาชาติ ท างด้ านก าลั งคนที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญด้ านกฎหมายที่
หลากหลาย มีทักษะการปฏิบัติ และมีทัศนคติที่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม
12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชา
นิตศิ าสตร์ (มคอ.1) และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคมและการพัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
12.1.3 ให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งของหลั ก การความยุ ติ ธ รรม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก
กฎหมาย การทางานเป็นทีมและคานึงถึงการนาเอากฎหมายไปใช้ให้เ กิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
สังคม ประเทศ และนานาชาติ
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
ตามปณิ ธ านของมหาวิท ยาลั ย พะเยา “ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน” หรื อ
“Wisdom for Community Empowerment” ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่ งเน้น
การพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มุ่งปฏิบัติภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
พั ฒ นาองค์ค วามรู้สู่ชุม ชนให้เข้ม แข็งและสังคมเป็ นสุข โดยกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนและภูมิภาคอื่น ๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยต้องพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนทักษะปฎิบัติที่สาคัญ และมีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทในการผลิต
บัณ ฑิ ตของตนโดยจัด การศึก ษาให้มีวิธีก ารและรูป แบบที่หลากหลายเพื่ อเกิดการเรีย นรู้ที่รอบด้าน
ครอบคลุม และเกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถนาปัญญาอันเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้
ที่ได้รับการบ่มเพาะไปประยุก ต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคง
ยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ
1. เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนที่ เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตยุติธรรม รวมทั้งมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
2. มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้าง
เครือข่ายการวิจยั กับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน
4. เพื่อทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล
5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
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001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
100000
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
100001
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
100002
กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
Criminal Law for Political Scientist
100003
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาหรับนักรัฐศาสตร์
Civil and Commercial Law for Political Scientist
100004
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
100005
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Laws and Ethics for Mass Communication
100006
กฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics of Communication and Information Technology

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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100007

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
100008
กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร และประกันภัย
3(2-2-5)
Finance and Securities, Taxation} Insurance Laws
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนิน การ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป โดยมีรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับ ปรุงหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้ก ารจัดการเรียนการสอนดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชาทาหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) คณะนิ ติ ศ าสตร์ เสนอขออนุ มั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
หลักสูตร และนิเทศ
2) กาหนดให้คณะกรรมการผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรกาหนดอาจารย์ผู้สอนและเนื้อหา
สาระที่สอนและการวัดผลประเมินผลร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
นิติศาสตร์ เป็น ศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้ก ฎหมายเพื่ออานวย
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสันติสุขแก่ปวงชน
1.2 ความสาคัญ
กฎหมายมี บ ทบาทอย่ างมากต่ อ การพั ฒ นาสั งคมและประเทศชาติ ซึ่ งสั งคมมี ค วาม
คาดหวังต่อบทบาทของนักกฎหมายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศโดยรวมดังนั้นการศึกษากฎหมายมีความสาคัญต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน และบุคคล
ทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรู้กฎหมายอันเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่มีสภาพบังคับมีโทษอัน
กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชน มิใช่เพียงการเรียนรู้กฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
ให้ประเทศชาติ สังคม ชุมชนเกิดความสงบสุขเรียบร้อยเท่านั้น แต่ยังมีเ ป้าหมายสาคัญ คือ เพื่อสร้าง
ประเทศชาติ สังคม และชุมชนให้มี “ความยุติธรรม” ด้วยดังนั้น การเรียนรู้กฎหมายภายใต้หลักสูตร
นิติศาสตรบัณ ฑิตจึงมุ่งหวังสร้างบัณ ฑิต ผู้สามารถปรับใช้ความรู้ท างกฎหมายให้เกิดความยุติธรรม
การรัก ษาความสงบเรีย บร้อย และการพิ ทัก ษ์รัก ษาศีลธรรมอั นดีงามของสังคมและมีทั ก ษะในการ
แยกแยะ วิเคราะห์ วิพ ากษ์วิจารณ์ รวมทั้ งเป็ นผู้ ที่ถึ งพร้อมในทางจริย ธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ มีความหนักแน่นมั่นคงในหลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพแห่งกฎหมายด้วยเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและการรองรับ
การเติบโตของชุมชนท้องถิ่น สังคม ประเทศและนานาชาติทางด้านกาลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายที่หลากหลาย มีทักษะการปฏิบัติ และมีทัศนคติที่ดีเพื่อแก้ไขปัญ หาของสังคมอย่างเป็น
ระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ เนื่องจากกฎหมายมิได้ใช้บังคับเพียงในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีใช้บังคับ
อยู่ทุกประเทศและอาจมีค วามเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างแต่ละประเทศ อีกทั้งการศึก ษากฎหมาย
ภายใต้หลั กสู ตรนิติศาสตรบัณ ฑิตยั งต้ องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้
ตลอดชีวิตด้วยเหตุนี้หลั ก สู ตรนิติศาสตรบัณ ฑิ ตจึงมีก ารปรับ ปรุงหลัก สูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1) และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
ของสั งคมและการพั ฒ นาศั กยภาพการเรียนรู้ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งให้
สามารถรองรับกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในสังคม มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และมีมาตรฐานที่ยอมรับความหลากหลายในเนื้อหา
เปิดทางเลือกให้ศกึ ษาความรู้เฉพาะทางในกฎหมายเฉพาะด้านตามความถนัดหรือสนใจมากขึน้ และให้มี
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ความรู้ พื้ น ฐานทางนิ ติ ศ าสตร์ แ ต่ ที่ ส าคั ญ จ าเป็ น อั น จะเป็ น การเอื้ อ อ านวยสอดคล้ อ งกั บ ความ
หลากหลายของการพั ฒ นาทางสั งคม เศรษฐกิจ และการเมือ ง รวมทั้งให้ มีทั ก ษะที่ สาคัญ จาเป็ นใน
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพในสังคมปัจจุบันที่มีความต้องการผู้ปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีศักยภาพรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะต่าง ๆ และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ต่างมีความคาดหวังและปรารถนามีนักกฎหมายที่พึง
ประสงค์ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะที่สาคัญจาเป็น และมีองค์ความรู้ในกฎหมายใหม่ ๆ ที่สาคัญ และมีความ
ยุติธรรมในรักษาประโยชน์ของส่วนรวม
เมื่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนต้องมีหลักเกณฑ์ข้อกาหนดร่วมกันย่อมมีความจาเป็น
ที่จะต้องมี “นักกฎหมาย” ผู้เข้าใจหลักเกณฑ์ข้อกาหนดเหล่านั้นอย่างแท้จริง เพื่อชี้ทางและใช้กฎหมาย
ให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยและยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงจาเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้
ทั้งกฎหมายและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุก ๆ คน การเรียนรู้
วิชาการด้านอื่น ๆ จึงมีความจาเป็นไม่น้อยไปกว่าวิชาการด้านนิติศาสตร์ดังนั้นการผลิตนักกฎหมายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคมภูมิภาคจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่นักกฎหมายเหล่านีจ้ ะได้
ดู แล รั ก ษาสิ ท ธิ ของสั งคมในด้ านต่ า ง ๆ ทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม และการดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน
นอกจากนั้น กฎหมายยังมีความสาคัญต่อบุคคลแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย รวมทั้ง
กรณีเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการฝ่าฝืนกฎหมายของบุคคลอื่น ๆอีกด้วย จึงจาเป็นที่หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิตจะต้องผลิตบัณฑิตผู้สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคคลผูเ้ ดือดร้อนเสียหายได้โดย
ปราศจาก “อคติ” และคานึงถึงสิทธิประโยชน์ของแต่ละฝ่ายอย่างยุติธรรม กระบวนการเรียนการสอน
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงจาเป็นต้อง “มีอิสระทางวิชาการ ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ ” เพื่อให้ได้
บัณ ฑิตที่พึงประสงค์อันเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการพัฒนาหลัก สูตรนิติศาสตร
บัณฑิตจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีค วามรู้ มีทั กษะการปฏิบัติ มีคุณ ธรรมจริย ธรรม มีความรับ ผิดชอบต่อสังคม และต้อง
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอนควบคู่กันไปด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลสาคัญ อันจะทาให้บัณฑิต
นิตศิ าสตร์เป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญทางกฎหมาย มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ
มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถบูรณาการอย่างเป็นระบบทั้งการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอด
ชีวติ
1.3.2 เพื่ อ ผลิต บัณ ฑิ ต ให้ มีศัก ยภาพในการเรีย นรู้รอบด้านทั้งวิชาการ วิชาชีพ พร้อ ม
ทางาน นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้บริการมีส่วนร่วมกับชุมชนสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
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ประยุกต์ใช้ความรู้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่พึ่งของประชาชน เกิดประโยชน์ความเข้มแข็ง
พัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชน สังคม ประเทศชาติ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้มีคุณ ธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนัก
กฎหมาย รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ประชาชน ชุ ม ชน สั ง คม ประเทศชาติ มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
สร้างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. แผ น ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ต รให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ
นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยากั บ
ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและ
เทคโนโลยี

กลยุทธ์
(1) ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของประเทศ
สอดคล้องกับนโยบายและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
(2) ป รั บ ป รุ ง เนื้ อ ห า ข อ ง
หลั ก สู ต รและรายวิชาให้ ส อด
รับกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และความเปลี่ ย นแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี
(3) ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า วิ ช า
นิ ติ ศ า ส ต ร์ (ม ค อ .1) แ ล ะ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ ของสังคม
2. แผนการพัฒนาการเรียนการสอน (1) พัฒนาอาจารย์โดยเน้นด้าน
ที่ เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น ส า คั ญ ต า ม เทคนิ ค การเรี ย นการสอนที่
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานผล
การเรี ย น รู้ ที่ ค าด ห วั ง ต าม
เกณฑ์มาตรฐาน
(2) ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นสาคัญ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
(1) เอก สารห ลั ก สู ต รต าม
กรอบมาตรฐาน
(2) รายงานประชุ ม วิ พ ากษ์
หลักสูตรร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒิ
(3) คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตร
(4) รายงานผลการประเมิ น
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร
(5 )มี เนื้ อ ห า ร า ย วิ ช า แ ล ะ
ร า ย ล ะ เอี ย ด ต่ า ง ๆ ข อ ง
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี
สาขาวิชานิตศิ าสตร์ (มคอ.1)
(1) โครงการ กิจกรรมพัฒ นา
อาจารย์ตามเกณฑ์ม าตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทุกด้าน
(2) รายงานผลการเข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม วิ ช าการ อบรม หรื อ
สัมมนา
(3) ผลการประเมินวัดผลการ
เรียนรู้ของอาจารย์ นิสิต และ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
ผูเ้ กี่ยวข้อง
(4) บั น ทึ ก ผ ล ก า ร ร ะ ด ม
ความเห็ น ปรึก ษาหารือ เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ในหลักสูตร
(5) ผลงานการร่วมกิ จ กรรม
เสริ ม หลั ก สู ต ร การบริ ก าร
วิชาการ การพัฒนาศักยภาพ
ท างวิ ช าก าร วิ ช าชี พ ด้ าน
กฎหมายของนิสติ
3.แ ผ น ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร น า (1) ด าเนิ น การทบทวนและ (1) รายงานผลการประเมิ น
หลั ก สู ต รไปใช้ พร้ อ มการรั บ ฟั ง ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ หลักสูตรของคณาจารย์ นิสิต
ความคิด เห็นต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ (2) ป ระชุ ม คณ ะกรรม การ บัณฑิต และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เสี ย ทุ ก ฝ่ า ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง เช่ น บริหารหลักสูตร
(2) รายงานผลความพึงพอใจ
คณาจารย์นิสิต ศิษย์เก่าผู้ใช้บัณฑิต
ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
หรือผูป้ ระกอบการ เป็นต้น
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
(3) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ต้ อ งมี ระยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ แ ละให้ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
แ ล ะ เป็ น ไป ต า ม ข้ อ บั งคั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เย า ว่ า ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเป็นการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม โดยที่นิสิตจะมีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเองมาก
ขึน้ รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียนในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถบริหารเวลา
ให้เหมาะสม
2.3.2 ปัญ หาด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียนภาษาไทยเกี่ยวกับ
การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายซึ่งมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยรูปแบบ
และวิธีการอาจแตกต่างจากที่เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียนใน
ห้องเรียนและการศึกษาจากตาราเรียนหรือตัวบทกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานิสิตด้านการปรับตัว ทางคณะนิติศาสตร์
ได้จัดให้มกี ารดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา นิสติ รุน่ พี่ และสโมสรนิสิตของคณะ
2.4.2 กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้านการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โดยคณะจัดให้มกี าร
ปรั บ พื้ น ฐานทางด้ า นกฎหมายและการฝึ ก อบรมการเขี ย นตอบข้ อ สอบ รวมทั้ ง แนะน าทั ก ษะ
การใช้ ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย แก่ นิ สิ ต ในช่ ว งก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเรี ย น
ในภาคการศึกษาต้น
2.4.3 กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษสาหรับ
นักกฎหมาย โดยจะมีการจัดอบรมปรับพื้ นฐานภาษาอังกฤษในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความ
พร้ อ มก่ อ นเรี ย น และส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ ก ฎหมายทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในการศึ ก ษาและใช้
ประกอบการเรียนของนิสิตด้วย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
400
400
400
400
400
ชั้นปีที่ 2
400
400
400
400
ชั้นปีที่ 3
400
400
400
ชั้นปีที่ 4
400
400
รวม
400
800
1,200
1,600
1,600
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
400
400
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
750,000
900,000 1,000,000 1,080,000 1,080,000
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
120,000
133,400
200,000 220,000 220,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
105,000
100,000
150,000
140,000
140,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
112,500
150,000
156,000
140,000
140,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
93,750
133,400
170,000
100,000
100,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
7,318,750 7,583,200 7,324,000 320,000 320,000
4. งบเงินอุดหนุน
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวมรายจ่าย
9,500,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 3,000,000
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 18,000
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกั บ ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิตศิ าสตร์ พ.ศ. 2561
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2563
30
30

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 66 หน่วยกิต

102

103

69
33
27
6

91
12

6

6

138

139

2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.1 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UPEnglish
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม

จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จานวน
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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003201
003202
004101
004201

Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
จานวน
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย
100110
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
3 (2-2-5)
Civil Law : General Principles
100111
กฎหมายมหาชนเบือ้ งต้น
3 (2-2-5)
Introduction of Public Law
100410
นิตปิ รัชญา
2 (1-3-4)
Legal Philosophy
100412
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (1-3-4)
Legal Profession
กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง
100112
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3 (2-2-5)
Juristic Act and Contract Law
100113
กฎหมายทรัพย์สิน
3 (2-2-5)
Property Law
100210
กฎหมายลักษณะหนี้
3 (2-2-5)
Obligations Law
100211
กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
3 (2-2-5)
Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate
and Undue Enrichment Law
100213
เอกเทศสัญญา
3 (2-2-5)
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Specific Contracts
100215
กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกันและตัวแทน
Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law
100217
กฎหมายครอบครัว
Family Law
100310
กฎหมายมรดก
Succession Law
กลุ่มวิชากฎหมายอาญา
100115
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles
100212
กฎหมายอาญาภาคความผิด
Criminal Law : Specific Offenses
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
100114
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
100216
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
100320
กฎหมายแรงงาน
Labour Law
กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
100214
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
100218
กฎหมายห้างหุน้ ส่วน และบริษัท
Partnership and Company Law
100318
กฎหมายภาษีอากร
Taxation Law
กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ
100311
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Civil Procedure Law
100312
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure Law
100315
กฎหมายลักษณะพยาน

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3(2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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Evidence Law
100317
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System
100411
กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
Public Procedure Law
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
100313
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
100316
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
100314
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources Conservation Law
100319
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers
100413
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
และเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนีว้ ิชาหนึ่งหรือสองรายวิชาให้ครบจานวน 6 หน่วยกิต
100420
คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Professional Internship Clinic
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
100421
คลินิกให้คาปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป
General Legal Consultation Clinic
100422
คลินิกเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายแก่ชุมชน
Community Legal Education Clinic
100423
คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม
Social Justice Clinic
100424
คลินิกกฎหมายเอกชน
Private Law Clinic
100425
คลินิกกฎหมายมหาชน
Public Law Clinic
100426
คลินิกกฎหมายธุรกิจ

2 (1-3-4)
2 (1-3-4)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

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

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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Business Law Clinic
100427
คลินิกกฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค
Consumer Protection Clinic
100428
คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources Law Clinic
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 6 หน่วยกิต
100429
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งหรือหลายกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
100330
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3 (2-2-5)
Administrative Procedure Law
100331
กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาษีอากรส่วนท้องถิ่น
3 (2-2-5)
Local Government and Taxation Law
100332
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Basic Rights
100430
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Public Economic Law
100431
กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
3 (2-2-5)
English Constitutional Law
100432
กฎหมายบริหารงานภาครัฐ
3 (2-2-5)
Governmental Administration Law
100433
กฎหมายประกันสังคม
3 (2-2-5)
Social Security Law
100434
หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน
3 (2-2-5)
Current Topics in Public Law
100435
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3 (2-2-5)
Human Rights Law
2. กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

22
100340

กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
Bankruptcy and Reorganization Law
100341
กฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค
Consumer Protection Law
100342
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
Trade Competition Law
100343
ตราสารเปลี่ยนมือ
Negotiable Instruments
100440
การร่างสัญญาและการเจราต่อรอง
Contractual Drafting and Negotiation
100441
กฎหมายภาษีการบริโภค
Consumption Tax
100442
หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายภาษีอากร
Current Topics in Taxation Law
3. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
100350
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
International Organization Law
100351
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
International Law of the Sea
100352
กฎหมายประชาคมอาเซียน
ASEAN Community Law
100353
กฎหมายพาณิชย์นาวี
Maritime Law
100354
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade law
100450
กฎหมายสนธิสัญญา
Law of Treaties
100451
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล
International Law of Diplomatic and Consular Relations
100452
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
International human rights law
4. กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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100361

กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
Juvenile Justice and Family Procedure Law
100362
กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Medical Law and Forensic Science
100363
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
100364
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
Economic Crimes
100460
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
Human Rights and Criminal Justice
100461
ว่าความและศาลจาลอง
Advocacy and Moot Court
100462
กฎหมายจราจรทางบก
Land Traffic Law
100463
กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
Dispute Resolution Law
5. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
100370
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Law
100371
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล
Law on Electronic Commerce and Digital Economy
100372
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
International Intellectual Property Law
100373
กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybercrime Law and Cyber Security
100470
กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
Industrial Property Law
100471
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับอินเทอร์เน็ต
Intellectual Property Law Related to the Internet
100472

กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
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Data Protection Law
100473
กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์ 3 (2-2-5)
Trademark Law and Commercial Management
6. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
100380
นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
Environmental Jurisprudence
100381
กฎหมายและนโยบายการกากับดูแลมลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
Environmental Pollution Governance and Law
100382
กฎหมายและนโยบายการกากับดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ 3 (2-2-5)
Biodiversity Governance and Law
100480
กฎหมายที่ดนิ และนโยบายการจัดสรรทรัพยากรที่ดนิ
3 (2-2-5)
Land Law and Land Resources Allocation Policy
100481
คดีสิ่งแวดล้อมและกฎหมายวิธีพิจารณาความ
3 (2-2-5)
Environmental Dispute and Procedure Law
100482
กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศและอาเซียน
3 (2-2-5)
Transnational Environmental Law and ASEAN
7. กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน
100390
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ
3 (2-2-5)
Introduction to Comparative Law
100391
กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ
3 (2-2-5)
Comparatvie Private Law
100392
กฎหมายประกันภัย
3 (2-2-5)
Insurance Law
100490
กฎหมายเปรียบเทียบเพื่อการวิจัย
3 (2-2-5)
Comparative Legal Research
100491
หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายเอกชน
3 (2-2-5)
Current Topics in Civil Law
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิท ยาลั ย รับ รอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึก ษาทั่ วไปและรายวิชาในหลั ก สูต รที่ เปิ ดสอนให้
หลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น
3.1.4 แผนการศึกษา
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
Civil Law : General Principles
100111 กฎหมายมหาชนเบือ้ งต้น
Introduction to Public Law

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม

15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract Law
100113 กฎหมายทรัพย์สิน
Property Law
100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
100115 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม

ชั้นปีท่ี 2

18 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UPEnglish
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
100210 กฎหมายลักษณะหนี้
Obligations Law
100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate
and Undue Enrichment Law
100212 กฎหมายอาญาภาคความผิด
Criminal Law : Specific Offenses
100213 เอกเทศสัญญา
Specific Contracts

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม

21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
100214 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
100215 กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกันและตัวแทน
Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law
100216 กฎหมายปกครอง
Administrative Law
100217 กฎหมายครอบครัว
Family Law
100218 กฎหมายห้างหุน้ ส่วน และบริษัท
Partnership and Company Law

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม

ชั้นปีท่ี 3

21 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาต้น
100310 กฎหมายมรดก
Succession Law
100311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Civil Procedure Law
100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure Law
100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
100314 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources Conservation Law
100xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
100xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
100315 กฎหมายลักษณะพยาน
Evidence Law
100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System
100318 กฎหมายภาษีอากร
Taxation Law
100319 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers
100320 กฎหมายแรงงาน
Labour Law
100xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
รวม

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

20 หน่วยกิต
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100410 นิติปรัชญา
Legal Philosophy
100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
Public Procedure Law
100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession
100413 ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology
100xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective

2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

17 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้วิชาหนึ่งหรือสองรายวิชาให้ครบ จานวน 6 หน่วยกิต
100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย
LegalProfessional Internship Clinic
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
100421 คลินิกให้คาปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป
General Legal Consultation Clinic
100422 คลินิกเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายแก่ชุมชน
Community Legal Education Clinic
100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุตธิ รรมในสังคม
Social Justice Clinics
100424 คลินิกกฎหมายเอกชน
Private Law Clinic
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
Public Law Clinic
100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ
Business Law Clinic
100427 คลินิกกฎหมายคุม้ ครองผู้บริโภค
Consumer Protection Clinic
100428 คลินิกกฎหมายสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources Law Clinic
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 6 หน่วยกิต
100429 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับ ใจความ
สาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่ อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการ
ใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including
thinking expression through the use of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3( 2-2-5)
Ready English
คาศัพ ท์และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ หลัก การใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขีย น
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุค คลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยากรณ์ ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบินการ
สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for
further study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในสั ง คมทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา ส านึ ก สาธารณ ะ
ความกตัญ ญู พลเมืองกับ ประชาธิป ไตย จริย ธรรมทางวิชาชีพ การปรับ ตัวเข้ากั บ การเปลี่ย นแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม การจั ด การอคติ แ ละความรุ น แรงในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซีย น ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’ s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions

31
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in the
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software
application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life,
communication through online social networking in accordance with ethical and related legal
regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเคราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and
environmental saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทัก ษะการพู ดในที่ ชุมชน คุณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตามอัต ลัก ษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
100000 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกั บ ระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษ ยชนและสิท ธิ
ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บ สถานการณ์ ปัจจุบันและการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของนิสติ
Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and basic
rights under the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law,
information technology law, law concerning local administration, law on natural resources and
traditional knowledge preservation, an laws concerning contemporary phenomenon and student’s
quality of life
100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท
และลาดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระทา การจัดทากฎหมาย
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร สาระส าคั ญ ของกฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายปกครอง สาระส าคั ญ ของ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระสาคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
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Definition and general aspects of laws, source, evolution and legal system, types and
hierarchy of laws, legal concepts, rights and legal action,legislation, important context of
constitution law, administrative law, criminal law, criminal justice, related laws of everyday life
100002 กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Criminal Law for Political Scientist
บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย
ความรับผิดในทางอาญา ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การปลอม
และการแปลงเอกสาร ชีวติ และร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
Definition in the Penal Code, application of criminal law, punishments and measure of
safety, principals and supporters, provisions of petty offences, provisions of security of the
kingdom, administration, religions, peace, documents, sexual, life and body, freedom and
reputation, property
100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Civil and Commercial Law for Political Scientist
หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตั้งแต่
บรรพ 1-6 ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญ ญา หนี้ ยืม ฝาก ทรัพย์ ค้าประกัน จานอง
จานา ประกันภัย ตั๋วเงิน หุน้ ส่วนและบริษัท ครอบครัว และมรดก
Fundamental principles of civil and commercial law under the Civil and Commercial
code, Book 1-6, person, juristic person, property, juristic act, contracts, obligations, loan, deposit,
guarantee, mortgage, pledge, insurance, bills, partnership and company, family and estate
100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสั มพั นธ์ ระหว่างกฎหมายกับ ธุ รกิจ กฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ รูป แบบการจัดตั้งธุ รกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายสาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร
Relationship between law and business, laws related to business establishment,
responsibilities for third party, general principles of civil and commercial, specific contract and
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business contracts, and related importance laws, intellectual property law, electronic commercial
law, labour law, and taxation law
100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3(2-2-5)
Laws and Ethics for Mass Communication
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าว
การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม การละเมิดที่ทาให้ผู้อื่น
เสียหายเสียชื่อเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชนโดย
รัฐ กฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่งพิม พ์ในประเทศไทย กฎหมายเกี่ย วกั บ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Laws, regulations and notifications related to mass media, rights and freedom in
reporting the news, expression of opinion, critical, duty and social responsibility, defamation of
reputation, laws related to ethics of journalists, state control, law on publication in Thailand, law
relating to the National Telecommunications Commission, code of conduct of communication
profession and related laws
100006 กฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Laws and Ethics of Communication and Information Technology
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร
การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
กับการใช้คอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ การคุ้มครองข้อมูล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาท
กฎหมายธุ รกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ นโยบายของรัฐ ในการควบคุ ม การติ ด ต่ อสื่ อ สาร เสรีภ าพในการ
ติดต่อสื่อสาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Laws, regulations, and notifications related to mass medium, right and freedom in
reporting the news, expression of opinion, commentary, duty and social responsibility, laws relating
to the use of computer, information via Internet and new technologies, computer crime, copyright
infringements, data protection, protection of privacy, defamation, electronic transaction laws,
government policies for communication control, freedoms in communication, and related laws
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100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคมออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network etiquette, intellectual property law,law
of information and communication technology in Thailand and international
100008 กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร และประกันภัย
3(2-2-5)
Finance and Securities, Taxation} Insurance Laws
กฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมาย
การทาธุรกรรมหลักทรัพย์และการเงิน พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และรูปแบบของภาษีอาการ วิธีการประเมิน การจัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท้องถิ่น ภาษีศุลการ
กร กฎหมายประกันภัย กฎหมายและพระราชบัญญั ติที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย
และกรณีศกึ ษา
Securities law, Securities and market securities act, Finance and securities transactions
law, Derivatives act, Anti-money laundering act, Principle and form of taxation as taxation
evaluation method, Taxation under the revenue code, Income tax, Value added tax, Local tax,
Custom tax, Insurance law, Life insurance agent act and casualty insurance agent act and case
study.
100110

กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
3(2-2-5)
Civil Law : General Principles
ความหมาย บ่อเกิด ที่มา หลักพื้นฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน
ระบบกฎหมาย นิติวิธี ประเภทและลาดับศักดิ์ของกฎหมาย การใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของ
กฎหมายแพ่ง สิท ธิและผู้ทรงสิท ธิในกฎหมายแพ่ง การเปลี่ย นแปลง การโอน และการระงับซึ่งสิท ธิ
บุค คล ความสามารถของบุคคล และสาระสาคัญ ของกฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 1-2
Meaning, sources of law, fundamental principle and evolution of civil and private law, legal
system, legal methodologies, types and hierarchy of law, application, interpretation, and filling the
gaps in civil laws, rights and subject of rights in civil law, change, transference, and extinction of
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rights, person, capability of the individual, and main points of civil law under the Civil and
Commercial Code, Book I title I – II
100111

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction of Public Law
ความหมายของกฎหมายมหาชน แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ แหล่งที่มา ลักษณะทั่วไป
และประเภทของกฎหมายมหาชน หลักการพื้นฐานในทางมหาชน นิติวิธีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทฤษฎี
ว่าด้วยรัฐ การจัดโครงสร้างของรัฐ การใช้อานาจรัฐ ประโยชน์สาธารณะ การตรวจสอบและถ่วงดุล
อานาจรัฐ วิธีพิจารณาและระบบศาลในทางมหาชน การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย
คาตัดสินของศาลและคาวินิจฉัย องค์กรที่เกี่ยวข้อง
Meaning of public law, concepts, theories, evolution, sources, general aspects and types
of public law, basic principles in public, legal methods of public law, theories of state, structure of
state, the exercise of state power, public interest, check and balance of state power, public
hearings and court systems, searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other
related organizations
100112

กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(2-2-5)
Juristic Act and Contract Law
ความหมายและลักษณะของนิติกรรม การแสดงเจตนา ผลของการแสดงเจตนา โมฆะกรรม
โมฆีย กรรม ระยะเวลาอายุ ค วามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 ลัก ษณะ 4 ถึง 6
ความหมายและลักษณะของสัญ ญาการก่อให้เกิดสัญญา ผลของสัญญา และความระงับแห่งสัญญา
ตามบรรพ 2 ลักษณะ 2 และกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
Definitionand aspects of juristic act, declaration and effect of intention, void and voidable
act, periods of time and periods of prescription under the Civil and Commercial Code Book I, title IV
to VI, meaning and aspects of contract, formation and effect of contract, extinction of contracts
under the Civil and Commercial Code Book II, title II ,and law related to unfair contract
100113

กฎหมายทรัพย์สิน
3(2-2-5)
Property Law
ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ 1 และตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิ์
ประเภทต่าง ๆ
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Definition, types of property under the Civil and Commercial Code Book I and Book IV,
acquisition of ownership, extent of ownership, exercise of ownership, co-ownership, types of jus in
rem
100114

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(2-2-5)
Constitutional Law
ความหมาย วิ วั ฒ นาการ ทฤษฎี แนวความคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานของกฎหมาย
รัฐ ธรรมนู ญ หลั ก การการจั ด องค์ ก รและสถาบั น ทางการเมื อ ง การใช้ อ านาจรั ฐ และการควบคุ ม
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการปกครองของประชาชน การคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา กฎหมาย คาตัดสินของ
ศาลและคาวิิจฉั
นิ ยองค์กรที่เกี่ยวข้อง
Meaning, evolution, theories, concepts, and basic principles of constitutional law, the
principles of state organization and political institutions, the exercise of state power and controlling
of state power, political participation and public governance, protection of rights and freedom of
citizens, searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related
organizations
100115

กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
3(2-2-5)
Criminal Law :General Principles
หลั ก ทั่ วไปของกฎหมายอาญาการใช้ก ฎหมายอาญาโทษและวิธีก ารเพื่ อความปลอดภั ย
ความรับ ผิดในทางอาญา การพยายามกระทาความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิด
หลายบทหรือหลายกระทง การกระทาความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1
General principles of criminal law, application of criminal law, punishments and
measures of safety, criminal liability, criminal attempt, principals and supporters, concurrence of
offenses, recidivism, prescription, and laws applicable to petty offenses under the Penal Code,
Book I
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100210 กฎหมายลักษณะหนี้
3(2-2-5)
Obligations Law
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน การ
โอนสิท ธิเรีย กร้อง ความระงับ แห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์บ รรพ 2 และการฝึก
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
Definition, sources, subject, effect of obligations, plurality of debtors and creditors,
transfer of claims, extinction of obligations in accordance with the Civil and Commercial Code, Book
II and analyzing on importance legal issue training
100211

กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
3(2-2-5)
Wrongful Act, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment Law
ความรับผิดทางละเมิดค่าสินไหมทดแทนนิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 และ 5 และความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
Liability for wrongful acts and the compensation, justifiable acts, management of affairs
without mandate and undue enrichment under the Civil and Commercial Code, Book II, title III, IV
and V and liability for wrongful acts of officials and analyzing practice on important legal issues
100212 กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(2-2-5)
Criminal Law : Specific Offenses
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และ
ความผิดลหุโทษฐานต่าง ๆ
Legal principles relating to specific offenses in Book II of the Penal Code and various
petty offenses
100213 เอกเทศสัญญา
3(2-2-5)
Specific Contracts
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้ างทาของ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 การเขียนสัญญาซือ้ ขาย และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สาคัญทางกฎหมาย
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Legal principles relating to sale, exchange, gift, hire of property, hire purchase,
employment and carriage under the Civil and Commercial Code, Book III, drafting sale contract and
analyzing important legal issues
100214 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(2-2-5)
Intellectual Property Law
หลักการและทฤษฎีของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การให้ความ
คุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญ ญาโดยเน้นเฉพาะลิ ขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
รวมถึง การบังคับใช้กฎหมาย คาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง วิธีการขอรับการคุ้มครอง
Principles and theories of intellectual property, types of intellectual property, intellectual
property protection emphasizing on copyright, patent and trademark, including enforcement of law,
relevant court decisions, intellectual property protection process
100215 กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกันและตัวแทน
3(2-2-5)
Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม สินเชื่อ ค้าประกัน จานอง จานา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ
3 ร่างหนังสือมอบอานาจ สัญญากู้ยืม และสัญญาเกี่ยวกับหลักประกัน
Legal principles relating to loan, credit, suretyship, mortgage, pledge under the Civil and
Commercial Code, Book III and Law on agency and brokerage under the Civil and Commercial Code,
Book III, drafting written authority, loan contract, and contracts relating to security transaction
100216 กฎหมายปกครอง
3(2-2-5)
Administrative Law
หลักทั่วไปและลักษณะสาคัญของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบการปกครองภายใน
รัฐ บริก ารสาธารณะ การกระท าทางปกครอง การพิ จารณาทางปกครองตามกฎหมายวิธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วิ นัยและการดาเนินการทาง
วินัย การค้นคว้า และการวิเคราะหป์ระเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาลและคาวิิจฉั
นิ ยขององค์กร
อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง
General principles and significant aspects of administrative law, principles of administrative
organization within the state, public service , administrative act, administrative considerations
according to the law administrative practices, law on liability of illegality administrative act,
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discipline and disciplinary action,searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of
other related organizations
100217 กฎหมายครอบครัว
3(2-2-5)
Family Law
กฎหมายครอบครัวตั้งแต่ก ารหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สิน
ระหว่างสามี ภริยา ความสมบูรณ์ ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดา
มารดา และบุ ต ร ความปกครอง การรับ บุ ต รบุ ญ ธรรม ตลอดจนค่ าอุ ป การะเลี้ ย งดู ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ บรรพ 5 รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ
Legal principles pertaining to family law, engagement, marriage and its legal
consequences, nullity and dissolution of marriage, matrimonial property, parents and children,
custody and adoption, maintenance according to the Civil and Commercial Code, Book V including
various case studies.
100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
3(2-2-5)
Partnership and Company Law
ความหมายของหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วน
การเลิก และการชาระบัญ ชีห้างหุ้นส่วน การจดทะเบีย นห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด การนาบทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญ
มาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วนจากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้งบริษัท หุ้นและผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท
ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เงินปันผลทุนสารอง เพิ่มทุนลดทุน เลิกบริษัท ควบบริษัท การแปรสภาพห้าง
หุน้ ส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจากัดเป็นบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ
3 และสาระสาคัญของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด
Definition of partnerships and companies law, registration of partnerships and
companies, relationship between partners, dissolution and liquidation of ordinary partnerships,
registration of ordinary partnerships, merger of registered partnerships, formation of limited
partnerships, application of the provisions of ordinary partnerships to limited partnerships mutatis
mutandis, status and formation of companies, shares and shareholders, directors, general
meetings, dividend and reserve, increases and reductions of capital, dissolution, merger of limited
companies, transformation of registered partnerships and limited partnerships to limited companies
in accordance with the Civil and Commercial Code, Book III as well as the subject matter of the
public limited company act
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100310 กฎหมายมรดก
3(2-2-5)
Succession Law
ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมายมรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอดแห่งทรัพย์
มรดก การเป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม และการ
เขีย นพิ นั ย กรรม การจัด การและปั น ทรัพ ย์ ม รดก อายุ ค วามมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ บรรพ 6
History and intention of the succession law, estate and devolution of an estate, heirship,
renunciation of an estate, statutory right of inheritance, will, drafting a will, administration and
distribution of an estate and prescription under the Civil and Commercial Code, Book VI
100311

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
3(2-2-5)
Civil Procedure Law
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา
วิธี ก ารชั่ ว คราวก่ อ นพิ พ ากษาและการบั ง คั บ ตามค าพิ พ ากษาหรือ ค าสั่ งตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง
Legal principles of civil procedure, general provisions, procedure in Courts of First
Instance, appealing and revision, interim-injunction and execution of judgments or orders according
to the Civil Procedure Code
100312 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
3(2-2-5)
Criminal Procedure Law
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Legal principles of criminal procedure,power of inquiry officials and judiciary,
prosecution of criminal cases, criminal procedures in Court of First Instance, appealing and revision
according to the Criminal Procedure Code
100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(2-2-5)
Public International Law
ลั ก ษณะและบ่ อ เกิ ด ของกฎหมายระหว่า งประเทศ ความสั ม พั น ธ์ ข องกฎหมายระหว่า ง
ประเทศกับกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขตอานาจของรัฐ ความคุ้มกันจากเขต
อานาจของรัฐ สนธิสัญ ญา ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ และการระงับข้ อพิพาทในทาง
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ระหว่างประเทศโดยสั น ติ การสื บ ค้น และการวิเคราะห์ ก ารระงับ ข้อพิ พ าทในทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
Characteristic and origination of public international law, relations between international
law and municipal law, subjects of international law, jurisdiction of states, immunity from
jurisdiction of states, treaties, international liabilities of states, peaceful settlement of international
disputes, researching and analyzing the legal dispute of International Court of Justice
100314 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-2-5)
Environmental and Natural Resources Conservation Law
ความหมาย หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี นโยบายและโครงสร้ า งของกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลพิษทางน้า อากาศ การสั่นสะเทือนและ
เสียงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งมลพิษ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิทธิชุมชนและองค์กรเอกชน คดีสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย
Meaning, principle, concept, theory, policy and structure of laws relating to
environmental and natural resources conservation, water, air, vibration and noise pollution controls,
solid and hazardous waste managements from point sources, and environmental impact
assessment, community rights and non-government organization environmental case law as well
as law enforcemen
100315 กฎหมายลักษณะพยาน
3(2-2-5)
Evidence Law
ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การรับฟัง
หรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อสันนิษฐานของกฎหมายและภาระ
การพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค 5
Characteristics and criteria to take evidence 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 under the Civil Procedure Code, Title I and the Criminal
Procedure Code, Title V
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100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(2-2-5)
Private International Law
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชน
ในทางระหว่างประเทศ สถานภาพของเอกชน นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ ทั้งตามกฎหมาย
เอกชนและมหาชน การแก้การขัดกันแห่งกฎหมาย กระบวนการพิจารณาคดีในทางระหว่างประเทศ
และการยอมรับคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ การสืบค้นและ
การวิเคราะห์การได้รับสัญชาติของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย
Definition and characteristic of private international law, international allocation of
person, status of private person,international legal relation in both private and public law,
settlement on conflict of laws, proceeding of international cases and recognition of foreign
courtjudgment, enforcement of law in practice, researching and analyzing the nationality of
stateless people in Thailand
100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
2(1-3-4)
Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของศาลยุ ติ ธ รรม โครงสร้ างและการบริ ห ารงานของศาลยุ ติ ธ รรม
ต าแ ห น่ งแ ล ะอ าน าจ ข อ งผู้ พิ พ าก ษ าที่ เป็ น หั ว ห น้ าแ ล ะผู้ ท าก าร แ ท น เข ต อ าน าจ ศ า ล
อานาจของผู้พิพากษาคนเดียว องค์คณะผูพ้ ิพากษา การจ่ายสานวนคดี การเรียกคืนหรือโอนสานวนคดี
และการขอคืนสานวนคดีในศาลยุติธรรม
History of the Court of Justice, structure and administration of the court of justice, judicial
post and the power of chief judge and the deputy,jurisdiction, power of one judge en banc,
quorum of court, case distribution, case retrieve or transference, and the revocation of case in
courts of justice
100318 กฎหมายภาษีอากร
3(2-2-5)
Taxation Law
แนวความคิด หลักการของการภาษีอากร หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จเฉพาะและอากรแสตมป์
และภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สิน
Concepts, principles of taxation, legal principles of taxation under the Revenue Code,
personal income tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax and stamp duty
and tax related to property
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100319 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
3(2-2-5)
English for Lawyers
การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศัพท์กฎหมาย และการอ่านทาความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทาง
กฎหมายการเขียนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญาและการโต้ตอบเอกสารทางกฎหมายรูปแบบ
ต่าง ๆ การติดต่อสนทนาและเจรจากับลูกความชาวต่างชาติ
Usage of English language regarding to legal vocabulary and basic reading
comprehension on legal documents, legal documents drafting, drafting of contracts andvarious form
of legal correspondence, communication and negotiation with international clients
100320 กฎหมายแรงงาน
3(2-2-5)
Labour Law
หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน สัญ ญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับเงินทดแทนการระงับข้อพิพาทแรงงาน
Legal principles of labour law, evolution of labour law, hire-of-work agreements, labour
relation law, labour protection Law, labour compensation, labour dispute resolution
100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3(2-2-5)
Administrative Procedure Law
หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสารบัญญัติ ชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คาสั่งทางปกครอง
การพิจารณาทางปกครอง อานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทาง
ปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
แบบพิธีในการตรากฎหมายลาดับรอง การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสิน
ของศาลและคาวิิจฉั
นิ ยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
General substantive and procedural principles of administrative law relating to
administrative officials, administrative orders, administrative consideration procedure, discretionary
power, administrative order appealing, revocation of administrative orders, request for retrial,
administrative execution and committee on administrative procedure, ordinance in enacting
secondary laws, searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related
organizations
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100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาษีอากรส่วนท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Government and Taxation Law
แนวความคิ ด วิ วั ฒ นาการของการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หลั ก การกระจายอ านาจทาง
ปกครอง แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ การกระจายอานาจทางการคลัง รายรับ รายจ่ายและ
การก่อหนี้ การจัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและฝ่ายบริหาร ภารกิจ อานาจ และ
หน้าที่ วินัยและความรับผิดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และการควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความหมาย ที่มา และหลักกฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย การยื่นแบบแสดงรายการ การคานวณและจัดเก็บภาษีอากร การระงับ
ข้อพิพาททางภาษีอากรที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Conception, evolution of local administrative authorities, principle of decentralization,
plan and step of decentralization, fiscal decentralization, revenue, expense and debt, organization
of local administrative authorities, executive and council, function, power and duties, disciplines and
liabilities for officers ,and controlling of local administrative authorities, meaning, sources and local
taxation law principles, land and building tax, and signboard tax, filing of declared items,
calculation and collection, tax disputes resolution relating to local authorities
100332 สิทธิขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Rights
บ่อเกิดและพั ฒนาการของสิทธิขั้นพื้นฐาน ความหมาย และความส าคัญ ของสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิ ขั้นพื้นฐาน ขอบเขตในการใช้สิท ธิขั้นพื้นฐาน กระบวนการในการ
รักษาและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาล
และคาวิิจฉั
นิ ยองค์กรที่เกี่ยวข้อง
Origin and development of basic rights, meaning and importance of basic rights under the
constitution, types of basic rights, scope of basic rights, preservation and protection of basic rights
process, searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related
organizations
100340 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
3(2-2-5)
Bankruptcy Law and Reorganization Law
วิวัฒนาการ ลักษณะและวั ตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อานาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการ
ฟื้นฟูกิจการ
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Evolution, characteristic and objective of bankruptcy law, debtors’ asset management,
roles of bailiffs, court’s competence, bankruptcy legal procedures, reorganization
100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(2-2-5)
Consumer Protection Law
แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภคกลไกและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผูบ้ ริโภค
Concept relating to the protection of rights and benefits of consumers, and principle of
consumer protection law, procedure, mechanisms and legal enforcement relating to consumer
protection
100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
3(2-2-5)
Trade Competition Law
ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระทาที่มีผลต่อ
การแข่งขั น ทางการค้ าที่ ไม่ เป็ น ธรรม มาตรการในการป้ อ งกั น การผู ก ขาดทางการค้ าและการขจั ด
อุปสรรคต่าง ๆ ต่อการแข่งขันทางการค้าหรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการร้องเรียนและ
การดาเนินคดีกับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของ
อาเซียนและระหว่างประเทศ
History of competition law in Thailand, types of conduct and performance affecting unfair
competition, measures for antitrust and eliminating obstacles in trade competition and economics
development, petition process and unfair trade practice litigation, ASEAN and international laws and
policy according to trade competition
100343 ตราสารเปลี่ยนมือ
3(2-2-5)
Negotiable Instruments
กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลักทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้
เงิน เช็ค การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวัล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่าง ๆ และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค
Law of bills and current account, the general provisions of bill, bill of exchange,
promissory notes, cheque drawing and endorsement of bill of exchange, acceptance and Aval
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under the Civil and Commercial Code, Book III, a negotiable instruments in various types and
Offenses Relate to Cheque Act
100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Organization Law
วิวัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยองค์การ
ระหว่างประเทศ องค์ก ารระหว่างประเทศระดับ สากลและระดับ ภูมิภาค และความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ ก ารระหว่างประเทศระดั บ สากลกั บ องค์ ก ารระหว่างประเทศระดับ ภูมิภาค การสืบ ค้นและการ
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
Evolution and establishment of international organizations, general legal theories relating
to international organizations, universal and regional international organizations, and their
relationships, researching and analyzing an importance issue of international organizations on
International Law
100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
3(2-2-5)
International Law of the Sea
วิวัฒนาการและลักษณะธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อตกลงทางการค้าที่
เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่าง
ประเทศและอินโคเทอม องค์กรการค้าโลกและข้อตกลงองค์การการค้าโลก อาทิเช่น ความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ และความตกลงว่าด้วยการค้าที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญ ญาของการค้า การชาระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางทะเล การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางราง การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางบก และการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
Evolution and natures of international trade business; law and trade terms relating to
international sale contract, United Nations Convention on Contracts for the International sale of
Goods (CISG) and Incoterms; WTO and WTO Agreements e.g. GATT GATS and TRIPS; International
payment methods; International carriage of Goods by sea, International carriage of Goods by air,
International carriage of Goods by rail, International carriage of Goods by road and dispute
settlement in international trade.
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100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
ASEAN Community Law
ความสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนตามกฎบัตรสมาคม
แห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน สภาพบุคคลตาม
กฎหมายของอาเซียน โครงสร้างขององค์กรในอาเซียน องค์กรที่มคี วามสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิ
และความคุ้มกันของอาเซียน กลไกการระงับข้อพิพาท และประเด็นอื่นๆทางกฎหมายระหว่างประเทศ ที่
ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน
Relations under international law in ASEAN Community, the structure of the institutes in
ASEAN, the ASEAN Charter, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community,
ASEAN Political-Security Community, dispute resolution mechanism and other legal issues in
international law that result in legal relations between the ASEAN countries
100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี
3(2-2-5)
Maritime Law
หลักกฎหมายพาณิชยนาวี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจานองเรือและบุริมสิทธิ
ทางทะเล ความผิดและการจากัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดินทะเล การรับขนของทาง
ทะเล ความผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และ
การประกันภัยทางทะเล
This course is dedicated to exploring principles in maritime law e.g. the law on sea
liners, the law related to mortgage of vessels and maritime preferential rights, liability and
limitation of liability of shipowners, charter parties, carriage of goods by sea, liability for vessel
collision, sea salvage, general average and marine insurance.
100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Trade Law
วิวัฒนาการและลักษณะธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อตกลงทางการค้าที่
เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่าง
ประเทศและอินโคเทอม องค์กรการค้าโลกและข้อตกลงองค์การการค้าโลก อาทิเช่น ความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ และความตกลงว่าด้วยการค้าที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญ ญาของการค้า การชาระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางทะเล การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางราง การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางบก และการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
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Evolution and natures of international trade business; law and trade terms relating to
international sale contract, United Nations Convention on Contracts for the International sale of
Goods (CISG) and Incoterms; WTO and WTO Agreements e.g. GATT GATS and TRIPS; International
payment methods; International carriage of Goods by sea, International carriage of Goods by air,
International carriage of Goods by rail, International carriage of Goods by road and dispute
settlement in international trade
100361 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและวิธีพจิ ารณาคดีครอบครัว
3(2-2-5)
Juvenile Justice and Family Procedure Law
ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชน
ผู้ก ระท าผิ ด กระบวนการยุ ติ ธรรม ระบบศาลคดี เด็ก และเยาวชน และวิธีก ารแก้ ไขผู้ ก ระท าผิ ด
รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์ในคดี แพ่ งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็ก และเยาวชน และกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
This course gives an account of principles of law, important socio-legal issues and
psychological aspects in relation to juvenile offenders, administration of justice for juveniles, the
Juvenile and Family Court
100362 กฎหมายการแพทย์และนิติวทิ ยาศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Medical Law and Forensic Science
บทบาทและความส าคั ญ ของกฎหมายการแพทย์ แ ละนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาการทาง
การแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพ
และการพิสูจน์หลักฐานสาหรับการดาเนินคดีอาญาและแพ่ง
Roles and importance of medical law and forensic science, medical science related to
the application of laws, basic knowledge in forensic science, postmortem investigation, and forensic
investigation for criminal and civil procedure
100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(2-2-5)
Criminology and Penology
ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิ ท ยา สถิ ติ อ าชญ ากรรม สภาพและสาเหตุ ข อง
อาชญากรรม กระบวนการยุ ติ ธ รรมกั บ อาชญากรรม อาชญาวิท ยาการภาคผู้ เสี ย หายหรื อ เหยื่ อ
อาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการ
ลงโทษ การบริหารงานเรือนจา การเบี่ย งผู้ก ระท าผิดออกจากกระบวนการยุติธ รรม การควบคุ ม
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ประพฤติ แ ละการพั ก การลงโทษ รวมถึ ง กระบวนการ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์
Meaning and scope of criminology, criminological statistic, nature and causes of crime,
criminal judicial process and crime, criminology of injured person or victims, crime prevention,
meaning or scope of penology, punishment and philosophy of punishment, prison administration,
deviation of prisoners out of judicial process including probation, suspension of punishment.Include
Community Justice and Restorative Justice.
100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Crimes
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ ความผิ ด ทางอาญาที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
มาตรการและกลไกของรั ฐ ในการป้ อ งปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ รวมทั้ งศึ ก ษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
Definition of economic crime, criminal offenses relating to business, state’s preventive
measures and mechanisms for economic crime, including a study of laws related to economic crime
and money laundering law
100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Law
โครงสร้ า งทั่ ว ไปของเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เทคโนโลยี กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว กฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
อิน เทอร์เน็ต การคุ้มครองผู้บ ริโภค นโยบายของรัฐ ในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร กฎหมายสิท ธิ
มนุษยชนและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
General structure of internet network, technologies, laws relating to the use of computer
and information technology through computer, problems related to the use of internet, computer
crime, protection of data and personal privacy, intellectual property law relating to the internet,
consumer protection on the internet, public policies relating to the control of communication, human
right law and freedom of communication to internet, enforcement of information technology law
and relevant court decisions
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100371 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Law on Electronic Commerce and Digital Economy
หลักเกณฑ์การทาธุรกรรมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทา
สั ญ ญาทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประเด็ น การรับ ฟั งข้ อ มู ล จากอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ใช้ เป็ นพยานหลั ก ฐาน
กฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกฎหมาย
อื่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล การบังคับใช้กฎหมายและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
Rules concerning business operated via the internet, legal problems concerning electronic
contract, legal issues concerning the use of electronic data as evidence, law on digital development
for economy and society, law on digital economy promotion, and other laws relating to digital
economy, enforcement of law and relevant court decisions
100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Intellectual Property Law
หลักการ ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ โดยเน้นความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปัญ ญาที่เกี่ยวกับการค้า อนุสัญ ญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม อนุสัญ ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
ภายใต้ระบบมาดริด ระบบตามสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร บทบาทขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกต่อการพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอนุวัติกฎหมายภายในให้
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
Principles, theories, and international agreements relating to the protection of international
intellectual property, international intellectual property protection system, emphasizing on
agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, Paris convention for the
protection of industrial property, international convention for the protection of new varieties of
plants, international registration of trademarks under Madrid system, patent cooperation treaty
system, role of world intellectual property organization on development of intellectual property
protection, implementation of international agreements relating to protection of intellectual property
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100373 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่งคงปลอดภัย 3(2-2-5)
ไซเบอร์
Cybercrime Law and Cyber Security
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การรับส่งข้อมูล การยืนยันตัวบุค คล การรักษา
ความปลอดภัย คอมพิ ว เตอร์ การกระท าความผิ ดเกี่ย วกั บ ทางคอมพิ วเตอร์ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
กระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เขตอานาจ
ศาล การบังคับใช้กฎหมายและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
Fundamental knowledge on computer system, data transfer, authentication of individual
identity, computer security, cybercrime, laws related to cybercrime, law on cyber security,
jurisdiction, enforcement of law and relevant court decisions
100380 นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Jurisprudence
แนวคิด ทฤษฎีนิติปรัชญาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบาย รากฐานทางความคิด
ข้อโต้แย้งวาทกรรมของนักปรัชญาสิ่งแวดล้อม ตะวันออกและตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
และนโยบาย วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐกิจ คุณธรรมและจริยธรรมแบบองค์รวม หลักการของนิติ
ปรัชญาสิ่งแวดล้อม หลักยุติธรรมสิ่งแวดล้อม หลักความมั่นคงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
Concept, fundamental principles of environmental theory and philosophy related to law
and policy, theoretical questions/critical analyses from western philosophers to eastern scholars,
relationship between laws, science, economic, morality and holistic ethic, understanding of the
basic root of those core principles, environmental justice, sustainability, and sustainable
development
100381 กฎหมายและนโยบายการกากับดูแลมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Pollution Governance and Law
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อกฎหมาย หลักการและนโยบายด้านการควบคุมมลพิษทางน้า
อากาศ การสั่นสะเทือนและเสียง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรใน
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Laws, principles and policies on water, air, vibration and noise pollutions and the solid and
hazardous wastes relating to industry and technology, the environmental impact assessment,
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enhancement the roles of public participation, environmental health, governmental authorities and
private sectors and non-government organizations in environmental quality
100382 กฎหมายและนโยบายการกากับดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-2-5)
Biodiversity Governance and Law
กฎหมายและนโยบายการที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวลัย
การป้องกันความเสื่อมโทรมทางนิเวศ การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าโดยผิดกฎหมาย อุทยานแห่งชาติ การ
ป่าไม้ ชายฝั่งทะเลและมหาสมุทร การประมงผิดกฎหมาย การบริหารจัดการลุ่มน้า การเข้าถึงและการ
แบ่ งปั น และใช้ป ระโยชน์ อ ย่างเท่ าเที ย ม การคุ้ ม ครองพั น ธุ์พื ชพื ชสมุ น ไพรและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่
เกี่ยวข้อง
Law and policy relating to biodiversity conservation, biosphere, ecosystem protection, illegal wildlife
trade, protected areas, forestry, coastal and oceans, illegal fishery, water basin management,
access and fair and equitable benefit sharing, herbs, plant variety protection and local knowledge
related
100390 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Introduction to Comparative Law
เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายเปรียบเทียบ, หน้าที่, วัตถุประสงค์, วิธีการ และประวัติ
ของกฎหมายเปรียบเทียบ ศึกษาเปรียบเทียบตระกูลกฎหมายหลัก ๆ ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ , ระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์, ระบบกฎหมายแองโกล-อเมริกา, ระบบกฎหมายศาสนา, กฎหมายวัฒนธรรม
ในเอเชีย
Understanding of the basic concepts of comparative law, traditional comparative law,
functions, aims, methods and history of comparative law. Intents to survey the main features of the
major legal families (civil law systems, Common law systems, Anglo-America, religious law
systems, legal tradition in Asia.
100391 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative Private Law
ศึกษาหลักกฎหมายสัญญา กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว ในระบบกฎหมายต่าง ๆ
ของโลกซึ่งแสดงให้เห็นหลั ก ทั่วไปและความแตกต่างกั น เข้าใจเทคนิคทางกฎหมายที่แตกต่างกั น ที่
ตระกูลกฎหมายต่าง ๆ นามาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน
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Study on the main features of the law of contracts, property law, family law in variious
legal systems of the world, to show the common features and main differences. Understand the
different lefal techinques that the various legal families adopt to achive similar results.
100392 กฎหมายประกันภัย
3 (2-2-5)
Insurance Law
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
การประกันภัยค้าจุนและการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
General principles of insurance law, insurance against loss, special rules for insurance on
carriage, guarantee insurance and insurance on life according to the Civil and Commercial Code,
Book III
100410 นิติปรัชญา
2(1-3-4)
Legal Philosophy
ประวั ติ และแนวความคิด ของนั ก ปรัช ญากฎหมายในส านั ก ความคิ ด ทางกฎหมายต่ าง ๆ
ปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความยุติธรรม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อ
การสร้างและการใช้กฎหมาย ระบบกฎหมายไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูป และ
อิทธิพลของระบบกฎหมายในสกุลหลักที่มตี ่อระบบกฎหมายไทย
History and concepts of legal philosophers in legal schools of thought, fundamental
philosophy of legal theories, concepts of justice, equality, Influences of legal philosophy on
legislation and application of laws , history of Thai legal system from the past to present, Thai laws
prior to the law reform, and the influence of the major legal systems on Thai legal system
100411

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความทางกฎหมายมหาชน
2(1-3-4)
Public Procedure Law
พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบศาลทางกฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
การควบคุมการใช้อานาจมหาชนโดยองค์กรตุลาการ เขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญ เขตอานาจของ
ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี และการบังคับคดี การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย
คาวิิจฉั
นิ ยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
Development, concepts, theories, public law court system, constitution court, administrative
court, judicial control on exercised public power, jurisdiction of constitution court, jurisdiction of
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administrative court, court’s procedure, execution of judgment, searching and analyzing the legal
issues, case laws, decisions of other related organizations
100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(1-3-4)
Legal Profession
วิ วั ฒ นาการของวิ ช าชี พ จริ ย ธรรม หน้ า ที่ แ ละงานของนั ก กฎหมายในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
มรรยาทและวินั ย อุ ด มคติ ของนั ก กฎหมาย องค์ ก ร และการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลผู้ ป ระกอบวิช าชี พ
กฎหมาย และสามารถนาเอาความรู้มาปรับใช้กับข้อเท็จและวินิจฉัยโดยใช้อุดมการณ์ของนักกฎหมาย
ได้ รวมถึงปัญหาจริยธรรมของนักกฎหมายที่เกิดขึน้ ในปัจจุบัน
Evolution of legal profession , ethics, duties and works of lawyers in various institutes,
legal professional ethics, discipline and the ideal of lawyer, organizations, and regulation for legal
profession supervision, and application of legal knowledge with fact and decisions concerning
ideology of lawyers Including the present ethical problems of lawyers
100413 ระเบียบวิธีวจิ ัย
2(1-3-4)
Research Methodology
ความหมาย ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย สมมติ ฐ านการวิ จั ย รู ป แบบ
หลักการและวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย
การอภิปราย การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง
Definition, importance and objectives of research, research hypothesis, forms of
research, principles and research methods, types of research, construction of research hypothesis,
legal research, discussion, analyzing on significant legal issues, legal problems related to social,
economic and political areas
100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย
6 หน่วยกิต
LegalProfessionalInternship Clinic
หลักการประกอบวิชาชีพ กฎหมาย ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น
ส าหรับ การท างาน การฝึ ก ปฏิบั ติ งานในหน่ วยงานทางกฎหมายของรัฐ และเอกชน การเรีย นรู้จ าก
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน การติดตามผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ รียน
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Principles of legal profession, digital technology literacy and skills at work, externship in
governmental and private organizations, experiential learning from externship, monitoring and
evaluation of externship, experiential and reflective learning
100421 คลินิกให้คาปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป
3 หน่วยกิต
General Legal Consultation Clinic
หลักการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย การซักถามข้อเท็จจริง การค้นคว้าทางกฎหมาย การทา
ความเห็นทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติการทางานในคลินิก บุคลิกภาพและมาตรฐานจริยธรรมของนัก
กฎหมาย การร่างเอกสาร การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก การวิเคราะห์และเตรียมรูป คดี การ
แก้ ปัญ หาให้ กั บ ลู ก ความ การลงมือปฏิบั ติให้ค าปรึก ษากฎหมาย การแนะนาและส่ งต่อ ปัญ หาทาง
กฎหมายแก่ หน่ว ยงานที่เกี่ ย วข้อง โดยใช้วิธีก ารเรีย นรู้แบบใช้ปั ญ หาเป็ นฐานและลงมือปฏิบั ติ การ
สังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน
Principles in legal consultancy, investigation and examination of facts, legal research,
preparation of preliminary legal opinion, legal clinic working regulations, lawyer’s personality and
ethical standard, document drafting, legal communication, case analysis and preparation, problem
solving for clients, legal consultation practice, legal advice and legal problem refer to relating
organizations, problem-based learning practice, experiential and reflective learning
100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน
3 หน่วยกิต
Community Legal Education Clinic
เป้าหมายและวั ตถุ ป ระสงค์ ก ารเผยแพร่ค วามรู้ท างกฎหมายแก่ชุม ชน การจัดท าเนื้ อหา
กฎหมายและวิธี ก ารเผยแพร่ ค วามรู้ท างกฎหมาย หลั ก การแสวงหาความร่ว มมื อ จากชุม ชน การ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและความต้ อ งการทางกฎหมายของชุ ม ชน การสื่ อ สารภาษากฎหมายกั บ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสั งคมและประชาชนทั่วไป การท างานร่วมกั บ ชุมชนที่มีลัก ษณะและความต้องการ
หลากหลาย การประเมินผลการเรียนรู้ของชุมชนและผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานและการลงมือปฏิบัติ การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ รียน
Goal and purposes of Community Legal Education, Legal Content Preparation and Legal
Teaching Methods, Principles of Seeking Cooperation from Community, Legal Communication with
People of Social Disadvantage Groups and Ordinary People in General. Working with the
Communities with Different Characteristics and Needs, Assessment of Community Learning
Outcomes and Achievements from the Project-Based Practice, Experiential and Reflective Learning
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100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม
3 หน่วยกิต
Social Justice Clinics
หลั ก การให้ค วามช่ว ยเหลือ ทางกฎหมายเพื่ อความยุ ติธ รรมในสั งคม การให้ บ ริก ารทาง
กฎหมายโดยไม่รับค่าตอบแทน การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสด้านสิทธิและสถานะบุคคล
สัญ ชาติ ความยากไร้ ขาดความรู้ทางกฎหมาย การแนะนาและส่งต่อปัญ หาทางกฎหมาย การเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและศาล การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน
Principle of Legal Aid Clinic for Social Justice, Pro Bono Legal Service, Legal Aid for
Marginalized in Right and Status; Stateless, Poor, Lack of Legal Knowledge, Legal Advice and Case
Refer, Access to Justice in Administration and Court, Experiential and Reflective Learning
100424 คลินิกกฎหมายเอกชน
3 หน่วยกิต
Private Law Clinic
หลักการให้คาปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะด้ านกฎหมายเอกชน การติดต่อและสื่อการกั บ
ลูกความ การติดตามและรายงานผลการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย การวิเคราะห์และเตรียมรูปคดี การ
จัดเตรียมเอกสารและพยานในการดาเนินคดี การรักษาความลับของลูกความ การสังเคราะห์ผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน
Principle legal consultancy in private law, communication with clients, case report and
monitoring, case theory and analysis, case evidence and documentary preparation, confidentiality,
experiential and reflective learning
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
Public Law Clinic
หลักการให้คาปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะด้าน การติดต่อและสื่อสารกับลูกความ หลักการ
จัด เตรีย มเอกสารเพื่ อการอุท ธรณ์ ก ารใช้อานาจรัฐ การวิเคราะห์ และเตรีย มรูป คดี การจัด เตรีย ม
เอกสารและพยานในการด าเนิน คดี เทคนิค การจัดท าคาให้ก ารในการต่ อสู้ คดี ป กครอง การรัก ษา
ความลับของลูกความ และการติดตามและรายงานผลการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
Principles of specific legal consultancy, contact and communication with clients, principles of
preparing documents for the appeal of the use of state power case analysis and preparation,
preparation of documents and witnesses for prosecution techniques for making statements in
fighting, administrative cases client confidentiality and monitoring and reporting of legal advice
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100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ
3 หน่วยกิต
Business Law Clinic
การฝึกปฏิบัติการให้บริการทางกฏหมายด้านกฎหมายธุรกิจ การจัดเก็บเอกสาร การติดต่อ
และสื่อสารกับลูกความ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายด้านกฎหมายธุรกิจ การเตรียมรูปคดี
และแนวทางแก้ ไขปั ญ หาให้ กั บ ลู ก ความ การจัด เตรีย มเอกสารและพยาน การรัก ษาความลั บ ของ
ลูกความ การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ รียน
Legal service practice in business law,case filing, communication with clients, factual
and business law analysis,case theory and client-problem solving preparation, evidence and
documentary preparation, confidentiality, experiential and reflective learning
100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3 หน่วยกิต
Consumer Protection Clinic
หลั ก การให้ ค าปรึก ษาทางกฎหมายเกี่ย วกั บ การคุ้ม ครองสิ ท ธิของผู้บ ริโภค การซัก ถาม
ข้อเท็จจริง การค้นคว้าทางกฎหมาย การทาความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผูบ้ ริโภค
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
กฎหมายการกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผูบ้ ริโภค
เผยแพร่ความรู้ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผูบ้ ริโภค
Principle of legal consultation on consumer protection laws, client interview, legal
research, preparation of preliminary legal opinion relating to Consumer Protection Law, Consumer
Procedural law, Direct Sales and Direct Marketing law, Trade Competition Law, Loans of Money
Amounting to Public Cheating and Fraud Law, and other laws relating to consumer protection,
knowledge dissemination, cooperation with consumer protection organizations, experiential and
reflective learning
100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
Environmental and Natural Resources Law Clinic
การวิ เ คราะห์ ท างกฎหมายและนโยบายเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาสาระและกระบวนการด้ า น
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกฎหมายในทางปฏิบัติเกี่ยวกับมลพิษทรัพยากรธรรมชาติและความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมการดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทาของหน่วยงานของรัฐสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญและสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม
Legal and policy analysis of substantive and procedural in environmental and natural
resources laws in practice related to pollutions, natural resources, and environmental justice,
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litigation regarding government agency action, critical environmental health, and community and
environmental right
100429 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน การเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใน
สถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practice, learning, experience and skills in law to work in the workplace, public or private
organizations
100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Public Economic Law
แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิด และหลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรีนิย ม
หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรและวิธีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
รัฐสวัสดิการ การควบคุมตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยองค์กรตุลาการ การค้นคว้า และ
การวิเคราะห์ประเด็นปัญ หากฎหมาย คาตัดสินของศาลและคาวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกั บ
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
Concepts, evolution, sources and principles of public economic law, liberalism principle,
principle of economic intervention, institutionalization and measures of economic intervention of
state, state enterprise, welfare state, controlling on state’s economic intervention by judicial bodies,
researching and analyzing legal issues, case laws, and decisions of other organizations relating to
public economic law
100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
3(2-2-5)
English Constitutional Law
ความหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หลักความคิดพื้นฐาน แหล่งที่มาของรัฐธรรมนูญ
อังกฤษ สถาบันที่สาคัญตามรัฐธรรมนูญอังกฤษ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ รัฐสภา การปกครองส่วนกลาง
การปกครองแบบโอนอานาจ การปกครองส่ วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาลและคาวินิจฉัย
ขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
Definition, historical development, fundamental theoretical principles, sources of English
Constitution, important institutions of English Constitution such as crown, parliament, central
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government, devolved government, local government, relationship with European Union, human
rights protection, researching and analyzing legal issues, case laws, and decisions of other related
organizations
100432 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ
3(2-2-5)
Governmental Administration Law
แนวคิด หลั ก การจัด ระเบีย บการปกครองรัฐ และโครงสร้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปั จจุบั น
กฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ความลั บ ของราชการ งบประมาณ การคลังและพั สดุ การยกร่างแก้ไขบทบั ญ ญั ติ และอนุ
บัญญัติต่าง ๆ การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย
คาวิิจฉั
นิ ยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบริหารงานภาครัฐ
Concepts, Principles of Organizing Government Officer and Structure in present, Civil
Servants Organizing Laws, Good Governance, Government Information Law, Government Secret,
Budget, Finance and Supplies, Law Drafting and amendment, Legal advisory, searching and
analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related organizations
100433 กฎหมายประกันสังคม
3(2-2-5)
Social Security Law
หลั กทั่วไปกฎหมายแรงงาน ที่มาและวิวัฒ นาการของกฎหมายประกั นสังคม สิทธิในการ
เข้ า ถึ ง ประกั น สั ง คม การคุ้ ม ครองผู้ ใ ช้ แ รงงานและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ใ ช้ แ รงงานตามกฎหมาย
ประกันสังคม สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม การค้นคว้า และการ
วิเคราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หากฎหมาย ค าตั ด สิ น ของศาลและค าวิ นิ จ ฉั ย ขององค์ ก รอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กฎหมายประกันสังคม
Basic principles and concepts of social security law, source and evolution of social
security law, rights to social security, laborer protection and rights of laborer according to social
security law, rights and duty of employer and employee according to social security law,
researching and analyzing legal issues, case laws, decisions of other related organizations
100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน
3(2-2-5)
Current Topics in Public Law
กฎหมายมหาชนในปัจจุบัน การตรากฏหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย คดีความ
ทางมหาชนในปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายมหาชน
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Current public law, law Enactment, law enforcement, law interpretation, current dispute in
public law and trend of public law
100435 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3(2-2-5)
Human Rights Law
ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไก วิธีการ และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยและระหว่ า งประเทศ องค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของ
ศาลและค าวินิจฉั ย องค์ ก รที่เกี่ ยวข้องกั บ สิท ธิม นุษ ยชน และฝึก วิเคราะห์ป ระเด็นปั ญ หาสาคัญ ทาง
กฎหมาย
Meaning and philosophy of human rights, protection of human rights at international and
regional level, mechanisms, means and promotion of human rights protection in Thailand and
International, human rights protection and promotion organization in Thailand and International
context, searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related
organizations and analyzing on importance legal issue training
100440 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง
3(2-2-5)
Contractual Drafting and Negotiation
หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม และสัญญาแบบต่าง ๆ การใช้ถ้อยคาภาษาให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย การฝึกทักษะและการเตรียมการเจรจาต่อรอง
Contract drafting principles and methods, types of contracts, the use of legal vocabulary
and terminology, negotiation skills and preparation
100441 กฎหมายภาษีการบริโภค
3(2-2-5)
Consumption Tax Law
หลั ก การและแนวคิ ด ของกฎหมายภาษี ก ารบริ โภค ภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะ ภาษี ส รรพสามิ ต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Principles and concepts of laws on consumption tax, specific business tax, excise tax,
value added tax
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100442 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายภาษีอากร
3(2-2-5)
Current Topics in Taxation Law
ศึกษา เรียนรู้ อธิบายและวิเคราะห์ถึงปัญ หาสาคัญ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกฎหมายภาษีอากร
แล้วนาประเด็นปัญหาที่สนใจมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ วิพากษ์ วิจารณ์ในห้องเรียน หาข้อสรุป และ
ทางแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผูเ้ รียน
Discussion and analysis on significant issues pertaining to Taxation Law, exchanging
knowledge, discussion, and seeking solutions by instructor and students via interactive participation
100450 กฎหมายสนธิสัญญา
3(2-2-5)
Law of Treaties
ความหมายของสนธิสัญญา การทาสนธิสัญญา การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตาม
สนธิ สั ญ ญา การตั้ งข้ อ สงวน การมี ผ ลใช้ บั งคั บ ของสนธิ สั ญ ญา การตี ค วามสนธิสั ญ ญา ความไม่
สมบูรณ์ การยกเลิกและการระงับการใช้บังคั บสนธิสัญญาตามหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา การสืบค้นและ
การวิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญา
Definition of treaties, conclusion of treaties, consent of states to be bound by treaties,
reservations, enforcement of treaties, interpretation of treaties, invalidity, termination and
suspension of treaties under the principles of Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, and
international principles on law of treaties, researching and analyzing an significant issue of treaties
on International Law
100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล
3(2-2-5)
International Law of Diplomatic and Consular Relations
วิวัฒนาการความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการทูตและกงสุล การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูต หน้าที่ของตัวแทนทางการทูต บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ระยะเวลาของการได้รับ
ความคุ้มกันและการสิ้นสุดความคุ้มกัน เอกสิทธิและความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตตามหลักของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ ทางการทูต ค.ศ. 1961 และจารีตประเพณี ปฏิบัติทางการ
ทูต เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานทาการกงสุล การแต่งตั้งกงสุล เอกสิทธิและความคุ้มกันของ
กงสุล ตามหลักของ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย ความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 การสืบค้น
และการวิเคราะห์การระงับ ข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรม ระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล
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Evolution and history of the laws of diplomatic and consular relations, diplomatic agents
and members of diplomatic mission, consular officers and members of consular post, privileges and
immunities of diplomatic agents and consular officers under the principles of Vienna Convention on
Diplomatic Relations 1961, Vienna Convention on Consular Relations 1963 and diplomatic customs
Including researching and analyzing of the legal disputes in the International Court of Justice about
privileges and immunities of diplomatic agents and consular officers
100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Human Rights Law
กฎหมายสิทธิมนุษ ยชนระหว่างประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายสิท ธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การบังคับตามสิทธิมนุษยชนในระบบ
กฎหมายระหว่างประเทศ การนากฎหมายสิท ธิมนุษ ยชนระหว่างประเทศมาบังคับ ใช้ภายในรัฐภาคี
สมาชิก ประวัติสิทธิมนุษยชนสากล สิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญ ญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาหลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี แนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ระบบเยียวยาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ บทบาทของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
International human rights law Basic knowledge on International Human Rights Law,
sources of International Human Rights Law, enforcement of human rights in the international law
system, the application of International Human Rights Law in the Member States, history of
international human rights, human rights according to the Charter of the United Nations, Universal
Declaration of Human Rights, and other treaties relating to human rights that Thailand joined as the
Party, the practice of International Human Rights protection, International Human Rights remedy
system, and roles of United Nations Security Council in the protection of human rights.
100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(2-2-5)
Human Rights and Criminal Justice
ศึกษาถึงปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา โดยเฉพาะเกี่ยวกับ มาตรฐาน องค์การสหประชาชาติ (United Nationas Standard, Norms and
Guidelines) ที่ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ การให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู้ ต้ อ งหา จ าเลย ผู้ ต้ อ งขั ง
ผูเ้ สียหายและพยานในคดีอาญา การคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิง
Philosophy and principles of human rights protection in criminal Justice; the United
Nations Standard, Norms and Guidelines related to the issues; fundamental rights of the accused,
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defendant, injured person, and witness in criminal case ; the protection of children and woman
rights.
100461 ว่าความและศาลจาลอง
3(2-2-5)
Advocacy and Moot Court
หลัก วิชาว่าความ การเตรีย มคดีการเขียนคาฟ้องและคาให้การ วิธีซักถามพยาน การฝึก
ปฏิบัติโดยจัดขึน้ ในรูปศาลจาลอง
Principles of advocacy, the preparation of case, plaint and answer writing, evidence
examination, including training in Moot Court
100462 กฎหมายจราจรทางบก
3(2-2-5)
Land Traffic Law
ความหมาย การใช้รถ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ การใช้
ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจาทาง ข้อกาหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ การขับรถผ่านทางร่วม
ทางแยกหรือวงเวียน รถฉุกเฉิน การลากรถหรือการจูงรถ อุบัติเหตุ รถจักรยาน รถบรรทุกคนโดยสาร
รถแท็กซี่ คนเดินเท้า สัตว์และสิ่งของในทาง รถม้า เกวียนและเลื่อน เขตปลอดภัย เบ็ดเตล็ด อานาจ
ของเจ้ า พนั ก งานจราจรและพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ บทก าหนดโทษ รวมทั้ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์
พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ และฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
Definition, use of vehicles, traffic signals and traffic signs, use of roadways, use of
roadways, with traffic lanes, prescriptions of speed of vehicles, driving through junctions or circles,
emergency vehicle, towing or pulling vehicles , accidents, bicycles, passenger vehicles, taxis,
pedestrians, animals and articles in ways, horse-drawn carriages and bullock carts, safety zone,
miscellaneous, power of the traffic officer and competent officer, penalty provisions, vehicle Act,
road accident victims protection Act and analyzing on importance legal issue training
100463 กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3(2-2-5)
Dispute Resolution Law
ธรรมชาติของความขัดแย้ง ข้อดีและข้อเสียของความขัดแย้ง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบริบทสากล ทักษะที่จาเป็นและเทคนิคในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสร้าง
ความสัมพันธ์และบรรยากาศในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยสันติวิธี คุณสมบัติและจริยธรรมของผู้ไกล่
เกลี่ย สาระสาคัญของพระราชบัญญั ติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพ าททางแพ่ง การบังคับตามข้อตกลงระงับ ข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
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อาญา การยุติข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวน การฝึกปฏิบัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทาง
อาญาโดยใช้สถานการณ์จาลอง
Nature of dispute, pros and cons of the dispute, concept and theory of dispute
resolution in the universal context, necessary skill and technique of dispute resolution, building the
relationship and atmosphere of peaceful dispute resolution, qualification and ethics of the mediator,
essential content of Dispute Resolution Act, public dispute resolution, civil dispute resolution,
enforcement of dispute settlement agreement, criminal dispute resolution, settlement of criminal
dispute in investigation process, practice in criminal and civil dispute resolution through simulations
100470 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Property Law
แนวคิด และทฤษฎีของการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ประเภทของทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโดยเน้นกฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายความลั บทางการค้า กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครอง
ชื่อทางการค้า กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม วิธีการขอรับการคุ้มครอง การบังคับใช้
กฎหมายและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
Principles and theories of the protection of industrial property, types of industrial
property, industrial property protection emphasizing on layout-designs of integrated circuits law,
law on plant variety protection, trade secret law, law on geographical indication, protection of trade
name, other laws relating to industrial property, and industrial property protection process,
enforcement of law and relevant court decisions
100471 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Intellectual Property Law Related to the Internet
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ทางอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองซอฟแวร์ ฐานข้อมูล และมัลติมีเดีย รวมทั้ง โดเมนเนม ปัญ หาการใช้
กฎหมายเครื่ อ งหมายการค้ า กั บ โดเมนเนม ความลั บ ทางการค้ าและความรั บ ผิ ด ของผู้ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต และกลไกของกฎหมายในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
มาตรการทางเทคโนโลยี และการให้ความคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ
Intellectual property related to the internet, problems of copyright infringement via the
internet, protection of software, database and multi-media, including a study of domain names as
it related to trademark law, trade secret, internet service provider’s liability, and the use of
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international law mechanism for solving the problems, studying law relating to the protection of
technological protection measures (TPMs) and right management information (RMIs)
100472 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Protection Law
หลั ก การพื้นฐานและกฎหมายเกี่ย วกั บการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ การคุ้มครองความลับทางการค้า การคุ้มครองข้อมูลกับสิทธิส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลสา
หรับมหาวิทยาลัย บริการสนเทศ นายจ้างและลูกจ้าง การให้ความคุ้มครองข้อมูลในต่างประเทศและ
ประเทศไทย และการคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดในข้อมูลสาหรับผลิตภัณฑ์ยา การบังคับใช้กฎหมายและคา
พิพากษาที่เกี่ยวข้อง
Fundamental concepts and laws relating to protection of personal data, government
information, protection of trade secret, data protection and the right to privacy, data protection for
university, information services, employers and employees, protection of data in other countries
and Thailand, and protection of data exclusivity for pharmaceutical products, enforcement of law
and relevant court decisions
100473 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์
3(2-2-5)
Trademark Law and Commercial Management
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การขอจดทะเบียนและผลของการจดทะเบียน การ
ต่ออายุ การเพิกถอน การอนุญ าตให้ใช้สิทธิ และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารกรุงมาดริด การบริหารจัดการสิทธิ การ
ออกแบบเครื่องหมายการค้า การจัดการในทางปฏิบัติ การนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การอนุญาตให้
ใช้สิทธิ การนาเครื่องหมายการค้ามาแปลงเป็นทุน การนาเครื่องหมายการค้ามาใช้เป็นหลักประกันหนี้
และการประเมินมูลค่าและการร่างสัญญา
Principles and conditions for the protection of trademark, trademark registration and the
effect of registration, renewal and cancellation, licensing, infringement of trademark, service and
certification marks, and collective marks under Trademark Act, the international registration of
marks under Madrid Protocol, management of rights, trademark design, management in practice,
commercialization, licensing, trademark capitalization, trademark asset as a surety in guaranteeing
payment of debt, evaluation of trademark, contracts drafting
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100480 กฎหมายที่ดินและนโยบายการจัดสรรทรัพยากรที่ดิน
3(2-2-5)
Land Law and Land Resources Allocation Policy
ปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ประวัติศาสตร์กฎหมายที่ดินหลักกรรมสิทธิ์ในที่ดิน , ประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ ย วข้อง การควบคุมการใช้ที่ดิน การจัดที่ดิ นและการปฏิรูป ที่ ดิน
กาหนดสิทธิในที่ดิน และการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินและนโยบายการจัดสรรทรัพยากรที่ดิน และ
ที่ดนิ เพื่อการเกษตรกรรม
Problem of land conflicts, history of land law, land ownership, the Land Code and other
related laws, land use control, land allocation and land reform, determination of rights in land,
issuance of documents of titles, and land allocation policy and agricultural land
100481 คดีสิ่งแวดล้อมและกฎหมายวิธีพจิ ารณาความ
3(2-2-5)
Environmental Dispute and Procedure Law
ปัญหาและข้อจากัดปัจจุบันเกี่ยวกับการฟ้องคดี สิทธิในการฟ้องคดี การสืบพยานหลักฐาน
สภาพบังคับ เชิงเปรียบเทียบทางแพ่ง อาญาและปกครอง รูปแบบการดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดี
ปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม
Current problems and limitation relating to prosecution, environmental right,
examination of evidence, enforcement comparative of civil, criminal and administrative law, form of
procedure of civil, criminal and administrative law related to environmental cases and
environmental mediation
100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศและอาเซียน
3(2-2-5)
Transnational Environmental Law and ASEAN
วิ วั ฒ นาการ หลั ก การและแนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ของกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มข้ า มประเทศ คดี
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาเซียน สถาบันและข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
โลก ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในและอิทธิพลของกฎหมายสิ่งแวดล้อมสากลต่อ
นโยบาย แผน และกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายใน
Evolution and important concepts of transnational environmental law, international
environmental cases and ASEAN environmental laws, institutions and agreement concerning global
environment, relationship between national environmental law and influence of international
environmental law on environmental state’s policy, plan and legislation
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100490 กฎหมายเปรียบเทียบเพือ่ การวิจัย
3(2-2-5)
Comparative Legal Research
กฎหมายเปรีย บเทีย บและวิธีการเปรีย บเทียบเพื่อการวิจัย ในกฎหมายเอเชีย , ยุโรป และ
อเมริก า การอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษากฎหมายเปรีย บเที ย บ นวัต กรรม วิธี ก ารศึ ก ษากฎหมาย
เปรียบเทียบสมัยใหม่ การพัฒนาทักษะ การวิเคราะห์และการวิจารณ์ในประเด็นร่วมสมัย
Comparative legal and comparative methods for research in Asian European and
America law. Discussion in comparative legal studies, methodological innovations in modern
comparative legal studies, development of analytical skills and comparative critical thingking of
contemporary issues
100491 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายเอกชน
3(2-2-5)
Current Topics in Civil Law
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์
ประเด็นสาคัญทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
Researching, data collection, analyzing, presentation, discussion, critics related to
significant issues on civil and business law
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ เลขสามตัวแรก (นับจากซ้ายไปขวา)
001-006 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
100
หมายถึง สาขาวิชานิตศิ าสตร์
2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ (นับจากซ้ายไปขวา) เลขสามตัวหลัง
2.1 เลขในลาดับที่ 4 หมายถึงระดับชั้นปีของการศึกษา
เลข 0
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีใด ๆ ทีเ่ ปิดให้สาหรับหลักสูตร/สาขาอื่น ๆ
เลข 1
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
2.3 เลขในลาดับที่ 5 หมายถึงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานิติศาสตร์
เลข 0
หมายถึง รายวิชาสาหรับหลักสูตร/สาขาอื่น ๆ
เลข 1
หมายถึง รายวิชาแกน
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เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาแกน
รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน
รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
รายวิ ช าเอกเลื อ กในกลุ่ ม สาขาวิ ช ากฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม
เลข 7
หมายถึง รายวิ ชาเอกเลื อ กในกลุ่ ม สาขาวิ ช ากฎหมายทรัพ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลข 8
หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิช ากฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เลข 9
หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายเอกชน
2.4 เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชานิตศิ าสตร์
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวกันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35601002XXXXX

2

นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์*

35015002XXXXX

น.ม.
น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.
น.ม.
น.บ.ท.

35205000xxxxx

น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.
น.บ.ท.

3

นายเกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

4

นายทัศนะ ศรีปัตตา

34605005XXXXX

5

นายธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร*

31010006XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม
กศ.ม.
น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิชา

ปี
2550
2545
2554
2550
2548
2545
2556
2545
2543
2548
2543
2532
2550
2545
2540
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6

นางสาวนริษรา ประสิทธิปานวัง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
11201000XXXXX

7

นางสาวปราณี นางแล

15603000XXXXX

8

นายสุวทิ ย์ ปัญญาวงศ์*

35601002XXXXX

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.
น.บ.(เกียรตินยิ มอันดับ 1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.
น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.
น.บ.ท.

9

นายอุดม งามเมืองสกุล

35101001XXXXX

10.

นายประฐมพงษ์ ทองรอด

18415000XXXXX

น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม.
น.บ. (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
อาจารย์
น.บ.ท.

16406001XXXXX

น.ม.
น.บ. (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
น.บ.ท.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
คลิ นิก ฝึก งานวิชาชีพ นัก กฎหมาย หรื อ วิชาคลินิ ก อื่ นหรือสหกิ จศึ ก ษา ให้นิ สิต ได้มี ความรู้
เกี่ยวกับหลักการประกอบวิชาชีพกฎหมายในองค์กรทางกฎหมาย หรือองค์กรของผู้ประกอบการใน
ภาครัฐ หรือ เอกชน จริย ธรรมในการฝึ ก ประสบการณ์ การติ ด ตามผลและการประเมิ น ผลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายหรือสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีค วามกตัญ ญู และนาคุณ ธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิต รู้ เข้าใจ
และยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรมของนักกฎหมาย
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิ ท ธิ ศั ก ดิ์ ศ รี คุ ณ ค่ า ของตนเองและผู้ อื่ น ประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นอย่ า ง
สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริตจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่า และใส่ใจต่อปัญหาต่าง ๆ ในสังคม
4.1.2 ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ตน
ศึก ษา และบทบั ญ ญั ติในกฎหมายพื้ นฐานและกฎหมายเฉพาะทางเพื่ อนาไป
ศึกษาค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพ
(2) สามารถติ ด ตามความก้ าวหน้ า ทางวิ ช าการ และมี ค วามรู้ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น ตระหนักรู้ และตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
สังคม และประเทศชาติ
(3) สามารถบู รณาการความรู้ที่ศึ ก ษากั บ ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง น า
หลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง
4.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวมคิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง
เป็นระบบสามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟังความเห็นจาก
บุคคลอื่น อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ใช้ แ ละตี ค วามกฎหมายเที ย บเคี ย งและค้ น หา
หลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่เหมาะสมรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้
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เครื่องมือที่เหมาะสม นามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี
(3) สามารถสื บ ค้ น ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์
สังเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาแปลผลข้อมูล ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ ป ระสบการณ์ ท างภาคปฏิ บั ติ ม าหาแนวทางใหม่ ในการแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่า ง
เหมาะสม ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
(2) สามารถวางตัว รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน แสดง
ความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ยอมรับในความแตกต่างในความเห็น
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย
เข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์และความ
อดทน ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น มีความรั บผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การ
สื่อสารระหว่างบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุก ต์ใช้ในการดาเนินชีวิต การประกอบวิชาชีพหรืออาชีพและแก้ปัญ หาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมแก่กรณี
(3) มี ทั ก ษะการใช้ ก ารสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
น าเสนอ ตลอดจนการซั ก ถาม ที่ ท าให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ใจได้ ง่ า ยและชั ด เจน
ใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณีและใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและ
จัดทาเอกสารสาคัญต่าง ๆ
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4.1.6 สุนทรียภาพ
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
4.1.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
4.1.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(2) มีทักษะในการปฏิบัติการด้านวิธีพิจารณาความ
(3) มีทักษะในด้านการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กาหนดให้มีการฝึกงาน การทางานในคลินิกกฎหมายต่าง ๆ หรือสหกิจศึกษา 1 ภาค
การศึกษา โดยนิสติ มีชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ก าหนดให้ นิ สิ ต เรี ย นในรายวิ ช า 100413 ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
(Research Methodology) ซึ่ ง เป็ น วิ ช าของนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 โดยก าหนดให้ นิ สิ ต ได้ เรี ย นรู้ ทั้ ง ด้ า นทฤษฎี
เกี่ยวกับการวิจัย ความหมายและความสาคัญ ของการวิ จัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย หลัก การและ
วิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การอภิปราย
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อีกทั้ง
ยั งให้ นิสิต ได้ เรีย นรู้ในทางปฏิบั ติโดยก าหนดให้ ท ารายงาน และนาเสนอผลงาน ซึ่งต้องเป็นหั วข้อ ที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายกับบริบทของสังคม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้มีอาจารย์ที่
ปรึกษาแก่นิสิตเรื่องละอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวข้องกับการดาเนินการค้นคว้าหัวข้อและ
ให้เป็นไปตามกาหนดเวลา ซึ่งกาหนดให้นิสิตนัดหมายขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมกับนาแบบฟอร์ม
บันทึกความก้าวหน้าของงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อรับทราบทุกครั้ง การดาเนินการดังกล่าว
จะทาให้นิสิตมีทักษะในการคิด รวมทั้งการเขียนที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างกฎหมาย
กับ ปัญ หาที่ เกิด ขึ้นตามหัวข้อที่เลือก และมีการวิเคราะห์หาแนวทางในการทราบหรือแก้ไขประเด็น
ปัญ หาชุมชนสั งคมที่น่าสนใจได้ รวมถึงรู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดจนมีการท ารายงานหรือเสนอ
ผลงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ เรียนรู้กระบวนการวางแผนการทาระเบียบวิธีวิจัย อภิปราย
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมที่น่าสนใจ ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
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โดยให้ความสาคัญกับบริบททางศีลธรรมและการมีจิตสานึกสาธารณะ มีจรรยาบรรณ เพื่อให้ทราบถึง
หลักการและระเบียบวิธีวิ จัยที่ถูกต้องทาให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจน
สามารถศึ ก ษาหาความรู้ใหม่แ ละน าความรู้ด้ านกฎหมายไปวิเคราะห์ ปั ญ หาที่ เกิด ขึ้น ได้ พร้อ มกั บ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ในชุมชนและสังคม
ในการนี้ อาจารย์ผู้สอนและผูเ้ รียนควรประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน และอาจารย์ที่ปรึกษา
ประเมิ นความก้ าวหน้าของการด าเนินงานของนิสิ ต รวมทั้งประเมินการนาเสนอผลงานของนิสิตใน
ตอนท้ายด้วย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้แล้วนิสิตมีทักษะในการทางานอย่างมีระบบและรู้จัก
การทางานเป็นทีม เข้าใจถึงวิธีการออกแบบโครงร่าง วางแผนการทางาน มีจรรยาบรรณเข้าใจหลักการ
พืน้ ฐานและขั้นตอนการทาตามระเบียบวิธีวิจัยได้ มีทักษะการเขียนรายงานตลอดจนการนาเสนอผลงาน
และมีความรู้ใหม่ ๆ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในสังคม โดยนาหลัก
กฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ทาความเข้าใจกับนิสิตที่ลงทะเบียน
ตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กาหนดการ การประเมินผล ตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินการระเบียบวิธีวิจัย
(2) นิ สิ ต เลื อ กหั ว ข้ อ หรื อ ประเด็ น ที่ ส นใจ โดยต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ หั ว ข้ อ การค้ น คว้ า
จากผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) มีการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึก ษาแก่นิสิต จัดทา
บันทึก การให้คาปรึกษาทุก ครั้ง และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บหัวข้อทางกฎหมายกับ ประเด็นปัญ หา
สังคม อีกทั้งแนะนาตัวอย่างงานวิจัยหรือข้อมูลต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ใน
ระเบียบวิธีวิจัยของนิสิต
(4) ดาเนินการทาระเบียบวิธีวิจัยตามขั้นตอน และตามระยะเวลาที่กาหนด
(5) น าเสนอผลงานในรู ป แบบต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสมต่ อ อาจารย์ ผู้ ส อน และ
คณะกรรมการ
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5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ผู้สอนประเมินผลจากความก้าวหน้าในการรายงาน หรืองานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินการทาการศึกษาค้นคว้า
(3) คณะกรรมการประเมินผลสรุป จากรายงานที่ ได้ก าหนดรูป แบบการนาเสนอตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจนนาเสนอถึงปั ญ หาและกฎหมายที่เกี่ ย วข้อง ทั้ งนี้ รายงานการท าวิจัย
ดังกล่าวต้องแสดงถึ งการวิเคราะห์ และมีกระบวนการ สรุป ข้อมูลตามการทาตามระเบียบวิธีวิจัย ที่
ถูกต้อง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี กล้ าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้องให้แก่นสิ ิตในรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สอดแทรกความสาคัญด้านบุคลิกภาพในกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
ลักษณะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (1) จัดโครงการเสริมหลักสูตรด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เพื่อให้
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
นิสิตตระหนักถึงการเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม มี
จิตสานึกสาธารณะ และจิตยุติธรรม เป็นคนดีของสังคม เช่น การบาเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน การมีจติ สาธารณะในการช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
(3) ยกย่ อ ง ส่ ง เสริ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ ข องนิ สิ ต ผู้ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม
(4) รณรงค์ ห รือ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ มี ค วามตระหนั ก และทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3. ด้านภาวะผู้นา
(1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีการทางานเป็นทีมในชั้นเรียนเพื่อให้มี
บทบาททั้งเป็นผู้นาและสมาชิกกลุ่มที่ดี
(2) ปลู ก ฝั ง ความมี วิ นั ย มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ รู้ จั ก หน้ าที่ ต่ อ ตนเองและ
ส่วนรวม
(3) มอบหมายให้มีการทารายงานกลุ่ม โดยแบ่งงานแต่ละฝ่าย ให้นิสิตได้
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันและกัน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนั ก รู้ เข้ า ใจ และยึ ด มั่ น ในหลั ก ความยุ ติ ธ รรม หลั ก นิ ติ ธ รรม มี ค วาม
ประพฤติที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
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(2) เคารพสิ ท ธิ ศั ก ดิ์ ศ รี คุ ณ ค่ า ของตนเองและผู้ อื่ น ประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นอย่ า ง
สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(3) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริตจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
และมีความตื่นตัวต่อปัญหาที่เกิดขึน้ ในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รายวิชาต่าง ๆ สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้
(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)
(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based)
(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง (Self-study)
(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-based instruction)
(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based)
(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction)
(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินกิ (Clinical Legal Education)
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การสังเกตพฤติกรรม
(2) การประเมินตนเอง
(3) การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน
(4) การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในกฎหมายพื้ น ฐานและกฎหมายเฉพาะทั้ งในแง่ท ฤษฎี
หลักการแนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัย
ขององค์กรตุลาการ
(2) สามารถน าความรู้ค วามเข้า ใจ ในทฤษฎี หลั ก การ แนวคิ ด บทบั ญ ญั ติ ของ
กฎหมายไปปรับ ใช้กับ ปัญ หาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัย
อย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)
(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based)
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(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง (Self-study)
(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-based instruction)
(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based)
(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction)
(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอบข้อเขียน
(2) การสอบปากเปล่า
(3) การสอบปฏิบัติ
(4) การเขียนรายงานและนาเสนอด้วยวาจา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มี ค วามสามารถในการค้ น หาหรื อ ได้ ม าซึ่ งข้ อ เท็ จ จริ ง รวมตลอดไปถึ งการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุป ข้อเท็จจริงได้มา อันเป็นทักษะที่สาคัญ ของการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
(2) มีความสามารถในการใช้และการตีความกาหมาย การเทียบเคียงและการค้นหา
หลั ก เกณฑ์ ที่ เหมาะสมเพื่ อ น ามาปรั บ ใช้ กั บ ข้ อ เท็ จ จริ งหรือ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี ทั้งนี้โดยคานึงถึงหลักความยุติธรรม
และหลักนิตธิ รรม
(3) มีค วามสามารถในการค้ น หาหรือ ได้ม าซึ่ งข้ อมู ล ต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น เอกสาร
ตั ว เลข หรื อ จ านวน ข้ อ มู ล สถิ ติ ตลอดจนการท าความเข้ า ใจ เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มา
เหล่านั้น
(4) มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุนโต้แย้ง รับ ฟังความเห็นจาก
บุคคลอื่นอันเป็นทักษะที่สาคัญของการปฎิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อนาไปสู่ข้อ
ยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
(5) ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของการเรีย นรู้ต ลอดชี วิต มี ค วามใฝ่ รู้ ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)
(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based)
(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง (Self-study)
(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-based instruction)
(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based)
(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction)
(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอบข้อเขียน
(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ
(3) การเขียนรายงาน การวิจัยและนาเสนอด้วยวาจา
(4) การสังเกตการณ์ให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น
(5) การมอบหมายงานที่ตอ้ งกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรูข้ องผู้เรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
(2) สามารถวางตัว รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน แสดง
ความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ยอมรับในความแตกต่างในความเห็น
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย
เข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์และความ
อดทน ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
2.4.2 กลยุท ธ์ก ารสอนที่ ใช้พั ฒ นาการเรีย นรู้ด้านทัก ษะความสั ม พั น ธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)
(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based)
(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง (Self-study)
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(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-based instruction)
(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based)
(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction)
(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) การสังเกตพฤติกรรม
(2) การประเมินตนเอง
(3) การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมายและการนาเสนอ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การ
สื่อสารระหว่างบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาเขี ย นในทางกฎหมาย และมี ทั ก ษะในการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
(3) มี ทั ก ษะการใช้ ก ารสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
น าเสนอ ตลอดจนการซั ก ถาม ที่ ท าให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ใจได้ ง่ า ยและชั ด เจน
ใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณีและใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและ
จัดทาเอกสารสาคัญต่าง ๆ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)
(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based)
(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง (Self-study)
(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-based instruction)
(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based)
(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction)
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(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)
2.5.3 วิธีก ารวัด และประเมินผลการเรีย นรู้ด้านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอบข้อเขียน
(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ
(3) การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมายและนาเสนอ
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)
(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based)
(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง (Self-study)
(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-based instruction)
(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based)
(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction)
(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การสอบข้อเขียน
(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ
(3) การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมายและนาเสนอ
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพนั้น ซึ่งถือว่ามีความสาคั ญ เนื่องจากการเรียนรู้ที่ต้องอาศัย
สุขภาพที่ดีทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อันจะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เรื่อง สุขภาพจึงเห็นควรต้องปลูกฝังให้มีการ
ส่งเสริมให้ นิ สิต ดู แลและรัก สุ ขภาพ แนะนาการวางตัวรวมทั้ ง ปรับ ปรุงหรือ
พัฒ นาบุคลิกภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เพราะอนาคตนิสิตต้องนา
ความรู้ไปทาประโยชน์ใ ห้กับตนเองและสังคม การมีบุคลิกภาพดีจะช่วยทาให้
เป็นคนที่เคารพเชื่อถือของ ผูพ้ บเห็นทาให้เสริมความสง่างาม ความมีบุคลิกภาพ
ดูดีให้แก่ตนเอง และนักกฎหมายถือว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งสาคัญมากอย่างยิ่ง
2.7.3 วิธีก ารวั ด และประเมินผลการเรียนรู้ด้ านทั ก ษะการส่ งเสริม สุ ขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) การเขียนรายงาน การวิจัย โดยนาเสนอด้วยวาจา
(2) การสังเกตการณ์ให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น
(3) การมอบหมายงานที่ตอ้ งกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรูข้ องผู้เรียน
(4) ประเมินจากนิสิตได้เห็นความสาคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และแต่งกาย
ถูกระเบียบ การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นหรือด้านอื่น
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะในการปฏิบัติการด้านวิธีพิจารณาความ
(2) มีทักษะในด้านการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ
(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)
(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based)
(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง (Self-study)
(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-based instruction)
(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based)
(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction)
(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
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(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) การปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง
(2) การแสดงบทบาทสมมติในศาลจาลอง
(3) การรายงานผลการศึ ก ษา วิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา และรายงานการศึ ก ษาใน
สถานที่ด้านวิชาชีพกฎหมาย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
100111 กฎหมายมหาชนเบือ้ งต้น
100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา

(1)

(2)

(3)






































2.ความรู้

(4)









4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

 













   
   
   

























7. ทักษะ
8. ทักษะ
6.
การส่งเสริม
การ
สุนทรีย
สุขภาพ
ปฏิบตั ิการ
ภาพ
และพัฒนา
ทางวิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(1)

(2)
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(2)
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

100113 กฎหมายทรัพย์สิน
100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
100115 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
100210 กฎหมายลักษณะหนี้
100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
และลาภมิควรได้
100212 กฎหมายอาญาภาคความผิด
100213 เอกเทศสัญญา
100214 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
100215 กฎหมายกูย้ มื สินเชื่อ หลักประกันและ
ตัวแทน
100216 กฎหมายปกครอง
100217 กฎหมายครอบครัว
100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
100310 กฎหมายมรดก
100311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
100314 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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(3) (4)













(5)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

7. ทักษะ
8. ทักษะ
6.
การส่งเสริม
การ
สุนทรีย
สุขภาพ
ปฏิบตั ิการ
ภาพ
และพัฒนา
ทางวิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(1)

(2)

(1)

(2)
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ทรัพยากรธรรมชาติ
100315 กฎหมายลักษณะพยาน
100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบ
ศาลไทย
100319 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
100320 กฎหมายแรงงาน
100318 กฎหมายภาษีอากร
100410 นิติปรัชญา
100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมาย
มหาชน
100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
100413 ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกเลือก
100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย
100421 คลินิกให้คาปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป
100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่
ชุมชน
100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความ

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)



















 
 










   










































(2)

(3) (4)




(5)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)



7. ทักษะ
8. ทักษะ
6.
การส่งเสริม
การ
สุนทรีย
สุขภาพ
ปฏิบตั ิการ
ภาพ
และพัฒนา
ทางวิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(1)



(2)

(1)














 
   















   









  
   




































 








(2)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)








































































































































 
 










   
   















 

















































 
 
 


 
 
 
















1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ยุติธรรมในสังคม
100424 คลินิกกฎหมายเอกชน
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ
100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
100429 สหกิจศึกษา
100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาษี
อากรส่วนท้องถิ่น
100332 สิทธิขั้นพื้นฐาน
100340 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
100343 ตราสารเปลี่ยนมือ
100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน

2.ความรู้









4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา









7. ทักษะ
8. ทักษะ
6.
การส่งเสริม
การ
สุนทรีย
สุขภาพ
ปฏิบตั ิการ
ภาพ
และพัฒนา
ทางวิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(1)

(2)




























































   

















  
 
  
 
 






































(1)

(2)
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี
100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
100361 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
100362 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์
เบือ้ งต้น
100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
100371กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
เศรษฐกิจดิจิทัล
100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศ
100373 กฎหมายจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
100380 นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม
100381 กฎหมายและนโยบายการกากับดูแลมลพิษ
สิ่งแวดล้อม
100382 กฎหมายและนโยบายการกากับดูแลความ

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(1)

(1)

(5)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

(2)

(3) (4)










   



7. ทักษะ
8. ทักษะ
6.
การส่งเสริม
การ
สุนทรีย
สุขภาพ
ปฏิบตั ิการ
ภาพ
และพัฒนา
ทางวิชาชีพ
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)



















  
  








































































 





 















 



 















 



 















 



 















 







   























 







   























 







   
























(1)




(1)

(2)

(1)




(2)
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หลากหลายทางชีวภาพ
100390 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
เปรียบเทียบ
100391 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ
100392 กฎหมายประกันภัย
100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
100432 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ
100433 กฎหมายประกันสังคม
100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน
100435 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
100440 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง
100441 กฎหมายภาษีการบริโภค
100442 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายภาษ๊อากร
100450 กฎหมายสนธิสัญญา
100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต
และกงสุล
100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

7. ทักษะ
8. ทักษะ
6.
การส่งเสริม
การ
สุนทรีย
สุขภาพ
ปฏิบตั ิการ
ภาพ
และพัฒนา
ทางวิชาชีพ
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3) (4)



























  















































































































































































 
 















































































 





































 
 



 
 




 

























(5)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)





(1)

(1)

(2)

(1)

(2)
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ทางอาญา
100461 ว่าความและศาลจาลอง
100462 กฎหมายจราจรทางบก
100463 กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
100470 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
100471 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับ
อินเทอร์เน็ต
100472 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
100473 กฎหมายกฎหมายเครื่องหมายการค้าและ
การบริหารจัดการในเชิงพาณิขย์
100480 กฎหมายที่ดินและนโยบายการจัดสรร
ทรัพยากรที่ดิน
100481 คดีสิ่งแวดล้อมและกฎหมายวิธีพจิ ารณา
ความ
100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศและ
อาเซียน
100490กฎหมายเปรียบเทียบเพื่อการวิจยั
100491 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายเอกชน
รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอืน่

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(3) (4)

(5)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

7. ทักษะ
8. ทักษะ
6.
การส่งเสริม
การ
สุนทรีย
สุขภาพ
ปฏิบตั ิการ
ภาพ
และพัฒนา
ทางวิชาชีพ
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)



























 
 

 

 
 
 






 
 

 

































 



 























  























 

























 







   













 







  













 

























 
 




 
 











(1)



(1)

(2)

(1)

(2)
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

100000 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
100001 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมาย
100002 กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาหรับ
นักรัฐศาสตร์
100004 กฎหมายธุรกิจ
100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
100006 กฎหมายและจริยธรรมด้านการสือ่ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
100008 กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร
และประกันภัย

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)



























  
  















  



























  
  



  









































 

(4)

(1)

(2)

(3) (4)

 
  
 






(5)

7. ทักษะ
8. ทักษะ
6.
การส่งเสริม
การ
สุนทรีย
สุขภาพ
ปฏิบตั ิการ
ภาพ
และพัฒนา
ทางวิชาชีพ
บุคลิกภาพ

(1)



(1)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

















 







(1)

(1)

(2)





(1)

(2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาที่จ ะต้ องท าความเข้าใจตรงกั น ทั้งสถาบัน และนาไป
ด าเนิ น การจนบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ซึ่ ง ผู้ ป ระเมิ น ภายนอกจะต้ อ งสามารถตรวจสอบได้ โดยอาจตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อติดตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน หรือมีการประเมิน
ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ละรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การวิจัยอาจจะดาเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมิน จากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความ
มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบหรือความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ
การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ สาเร็จการศึกษา
และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5
เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมิ นจากสถานศึ ก ษาอื่ น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อ มี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ
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ของบั ณ ฑิ ต จะส าเร็ จ การศึ ก ษาและเข้ า ศึ ก ษาเพื่ อ ปริ ญ ญาระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ใน
สถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ เสนอข้ อ คิ ด เห็ น ในการปรั บ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ ด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากรซึ่งมาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับความพร้อมของนิสิตในการเรียน และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นิสติ
(7) ผลงานของบัณฑิตที่ประเมินผลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมได้ เช่น
(7.1) จานวนบัณฑิตที่ได้รับใบอนุญาตว่าความของสภาทนายความ
(7.2) จานวนบัณฑิตที่สอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยของสานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
(7.3) จานวนบัณฑิตที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย
(7.4) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(7.5) จานวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับประเทศชาติ หรือนานาชาติ
(7.6) จานวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
(7.7) จานวนกิจกรรมในการเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในหน่วยงาน หรือองค์กรที่ทา
ประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลัก สูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
2. หลัก สู ตรปริญ าตรี 4 ปี สาเร็จการศึก ษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นอาจารย์ที่ดี
ของมหาวิทยาลั ย เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือคณะ ตลอดจนใน
หลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยทางนิติศาสตร์ การสนับ สนุนด้านการศึก ษาต่อ ฝึก อบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการนามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ของตน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยทางนิติศาสตร์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้
ทันสมัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ นิสิต และอื่น ๆ นอกจากนี้ มีการจัดสัมมนา
พัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน การวัดผล และจัด
โครงการอบรมรูปแบบหรือเทคนิค ด้านการการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนิสิตให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) จัด โครงการให้ แก่ ค ณาจารย์โดยความร่ วมมื อกั บ สถาบัน อื่น ๆ ในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
(2) สนับสนุนให้มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการทางนิติศาสตร์ ส่งเสริมการทา
วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอน และมีความรู้ความ
เข้าใจในทางวิชาชีพด้วย
(3) บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการศึกษาดูงานหรืออบรมด้านกฎหมาย ณ สถานที่ใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.การกากับมาตรฐาน
คณะนิติศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้ งนี้ การบริห ารหลั ก สู ต รต้ อ งมี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจ านวน 5 คนโดยมี ค ณบดี
เป็นผู้กากับดูแลและคอยให้แนะนาตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติ โดยดาเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
(1) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในคณะ เพื่อยืนยันการจัด ตารางสอนและ
มอบหมายให้คณาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการ
สอน เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ
(2) ในคณะนิตศิ าสตร์มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน
(3) ในหนึ่งภาคการศึก ษา จัด ให้มีก ารประเมินผลการสอนอย่างน้อยสองครั้งคือ กลางภาค
และปลายภาค
(4) แจ้ ง ผลการประเมิ น ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทราบหลั ง การประกาศผลการสอบแต่ ล ะครั้ ง
เพื่ออาจารย์จะได้ทาการปรับปรุงการสอนของตน
(5) เมื่อสิ้นสุ ดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึก ษา ส่งผลสรุป การประเมินให้คณะและ
คณาจารย์ทราบ เพื่อทาการปรับปรุงต่อไป
(6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยทาการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามบัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษาโดยการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ในทุกปี สารวจภาวะการมีงานทา นอกจากนี้ยังสารวจความพึงพอใจของหลักสูตรเพื่อ นาข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต
(1) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ พร้อมกับจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
จัดอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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(2) อาจารย์ทุกคนของคณะจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และ
ทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นสิ ิตเข้ารับคาปรึกษาได้
(3) คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการแก่นิสิต เพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมทางวิชาการแก่นสิ ิต
(4) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษาในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอันเป็นประโยชน์แก่นิสติ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่นิสิตมีความสงสั ยเกี่ยวกั บ การประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) มีระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ งนี้ อาจารย์ ใ หม่ จ ะต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไป และ/หรื อ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายที่คณะกาหนด
(2) อาจารย์ป ระจาต้องมีคุณ วุฒิ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก ารเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
(3) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มีความรู้ มีความรับผิดชอบ
ด้ า นการสอน มี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต และมี
ประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึก ษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลัก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ส าหรับ อาจารย์พิ เศษวิท ยากรบรรยายพิ เศษถือ ว่ามีค วามส าคั ญ มาก เพราะจะเป็น ผู้
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต ดังนั้น คณะจึงกาหนดนโยบายว่าในหมวดวิชา
เฉพาะด้านจะต้องมีก ารเชิญ อาจารย์พิเศษหรือวิท ยากรมาบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนิสิต
จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาอย่างต่าปริญญาโท หรือมีตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชานั้น หรือในสาขาวิชาที่
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สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้น
ต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิ เศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่ เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี อาจารย์ป ระจาเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของคณะจะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรและหลั งจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปี
เสนอคณบดี รวมทั้งมีก ารประชุมอาจารย์ป ระจาหลั ก สูตรเพื่ อพิ จารณาทบทวนผลการดาเนินการ
หลักสูตรและแจ้งให้อาจารย์ในคณะและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
และระดมความคิดเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป
ส าหรับ การปรับ ปรุงหลั ก สู ตรนั้นจะดาเนิน การทุ ก ๆ 5 ปี ทั้ งนี้เพื่ อ ให้ หลั ก สูต รมี ความ
ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้บั ณ ฑิ ต ทั้ งนี้ การปรับ ปรุง/พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
แผนการสอนตามผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
5.2 การเรียนการสอน
การเรียนการสอนควรเป็นในลักษณะที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก
ของแต่ละวิชาและแนะนาให้ผู้เรียนทาการค้นคว้า หรือทาความเข้าใจประเด็นย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้
การสอนควรเน้นถึงแนวคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ และชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี เชื่อมโยงกับหลักกฎหมาย เพื่อให้นิสิตสามารถปรับใช้แนวคิดหลัก
กฎหมายให้เข้ากับกรณีปัญ หาที่เกิดขึ้นได้ ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้
ผู้เรีย นได้มี ก ารฝึ ก ฝนทั ก ษะด้ านต่าง ๆ รู้จัก วิเคราะห์ และแก้ปั ญ หาด้ วยตนเอง มีก ารพั ฒ นาค้น หา
ความรูแ้ ล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและนาเสนอ
นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่เป็นส่งเสริมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 6 ด้าน อันเกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายจะทาให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญ หาอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
ระบบ มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนาเสนอและอภิปรายโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และเทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ มี ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
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5.3 การประเมินผู้เรียน
ประเมินผู้เรียนจากการวัดและประเมินผลต่าง ๆ เช่น ผลการสอบข้อเขียนทดสอบความรู้
งานที่ ม อบหมายการสอบปฏิ บั ติ การสั งเกตพฤติ ก รรม การสอบถามการให้ ค ะแนนโดยผู้ ร่วมงาน
รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ประเมินจากสถานประกอบการหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาที่ผู้เรียนไปฝึกปฏิบัติงานและการวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะนิติศาสตร์มีก ารวางแผนงบประมาณประจาปี เพื่อดาเนินการจัดซื้อหนังสือ ตารา
วารสาร เอกสารอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โสตทั ศ นู ป กรณ์ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ สื่ อ และอุ ป กรณ์
ประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และเตรียมพร้อม
ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
(1) ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558
(2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ
ดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
(3) ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่ อ งมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2549 ว่ าด้ ว ย
มาตรฐานด้ า นพั น ธกิ จ ของการบริ ห ารอุ ด มศึ ก ษา และมาตรฐานด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาสั งคม
ฐานความรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรู้
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรที่จาเป็นในการจัดการศึกษาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น และมีการจัดสรรงบประมาณครบถ้วน โดยคิดต่อ
จานวนนิสิตและบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
บริการในการสืบค้นข้อมูลและสื่อสารสนเทศ ประกอบด้วย
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จานวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (เฉพาะหมวด)
หนังสือภาษษไทย 15,977 เล่ม
หนังสือภาษาต่างประเทศ 1,226 เล่ม
วารสารภาษาไทย 11 รายชื่อ
วารสารภาษาต่างประเทศ 11 รายชื่อ
ฐานข้อมูลออนไลน์ 10 ฐาน
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มีดังต่อไปนี้
วิทยานิพนธ์ 748 เล่ม
หนังสือกฎหมาย 4,814 เล่ม
คาพิพากษาฎีกา ปี 2485-ปัจจุบัน 982 เล่ม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีการสารวจและศึกษาความต้องการ และมาวางแผนการจัดหารวมทั้งการจัดสรรการ
ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
(2) ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ ตารา และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเพื่อใช้
ในการประกอบการเรียนการสอน
(3) จัดห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ และคณะอื่น ๆ สามารถ
สืบค้นและแสวงหาความรู้ได้จากหนังสือ ตารา วารสาร ประมวลกฎหมาย คาพิพากษาฎีกา และอื่น ๆ
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศภายในห้องสมุดกฎหมายกฎหมาย และศูนย์บรรณสารและสื่อการ
สอนมหาวิทยาลัยพะเยา
(4) พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องสมุดกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ที่เป็นอยู่ให้ดีข้นึ
(5) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นิสิตตามที่ต่าง ๆ และห้องคอมพิวเตอร์ในอัตราส่วนนิสิต:
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยเท่ากับ 5 : 1
(6) ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ และสื่อที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน
(7) ประสานงานและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต ารา เอกสาร และสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการในห้องศาลจาลองอย่างเพียงพอ
(8) ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
(1) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยคณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นิสิตในแต่ละปี
เพื่อวางแผน จัดหา และติดตามประเมินผลการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
(2) ติดตามการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
(3) นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในปีต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
นิตศิ าสตร์
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตาม มคอ.7 หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปีการศึกษา
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที)่
ตัวบางชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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1-5
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1-5
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11
1-5

9

9

9

9

11
1-5
9

เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ข้อ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การเรียนการสอนควรเป็นในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก
ของแต่ละวิชาและแนะนาให้ผู้เรียนทาการค้นคว้า หรือทาความเข้าใจประเด็นย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้
การสอนควรเน้นถึงแนวคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ และชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี เชื่อมโยงกับหลักกฎหมาย เพื่อให้นิสิตสามารถปรับใช้แนวคิ ดหลัก
กฎหมายให้เข้ากับกรณีปัญ หาที่เกิดขึ้นได้ ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้
ผู้เรีย นได้มี ก ารฝึ ก ฝนทั ก ษะด้ านต่ าง ๆ รู้จัก วิเคราะห์ และแก้ปั ญ หาด้ วยตนเอง มีก ารพั ฒ นาค้น หา
ความรูแ้ ล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและนาเสนอ
นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่เป็นส่งเสริมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 6 ด้าน อันเกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายจะทาให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญ หาอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
ระบบ มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนาเสนอและอภิปรายโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และเทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยและภ าษาต่ า งประเทศ มี ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ในการประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ควรจะมีการนากระบวนการดังต่อไปนีม้ าใช้
(1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพื่ อ หาจุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็ งในการสอนของอาจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อ น าไปปรั บ เทคนิ ค
หรือแผนการสอนให้เหมาะสมต่อไป
(2) มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ข องนิ สิ ต โดยอาจารย์ ผู้ ส อน เช่ น การสอบ หรื อ การ
ปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นต้น และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง
ในการเรียนรูข้ องนิสิต เพื่อปรับเทคนิคหรือกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละ
ชั้นปี
(3) มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ระหว่างอาจารย์ด้วยกัน เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้
ของนิสิตแต่ละชั้นปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน
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(4) คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร สรุ ป รวบรวมผล
การประเมินกลยุ ท ธ์ก ารสอนและข้ อเสนอแนะในการวางแผนปรับ ปรุงและพัฒ นา
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
(5) จัด ประชุ ม การประเมิ น ผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน โดยมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
คาแนะนา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ให้ นิ สิ ต ได้ ป ระเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ ในทุ ก ด้ า น ทั้ ง ในด้ า นทั ก ษะ กลยุ ท ธ์
การสอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
(2) อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการเรียนการสอน
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน สรุปผล
การใช้แผนกลยุทธ์ การสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับ ปรุง
พัฒนากลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรอันประกอบด้วยผู้มีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
(2) คณะกรรมการประเมิ น หลัก สู ต ร วางแผน และประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ งระบบ โดยใช้
การประเมินจากเอกสารหลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร เช่น ผลการสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม การให้คะแนน
โดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน รวมทั้ง
การประเมินผลหลักสูตรอันเป็น ความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหาร
หลั ก สู ต ร เช่ น การประเมิ น ข้ อ สอบ การเที ย บเคี ย งข้ อ สอบกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น
การประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก การประเมินขององค์กรวิชาชีพ
(ถ้ามี) เป็นต้น
(3) สรุป ผลการประเมิ น หลัก สู ตรในภาพรวมและให้ ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกั นคุณ ภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล
การดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและตัวบ่ งชี้ที่
กาหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะ

105
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของคณะจะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ล ะรายวิชา โดยนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปี
เสนอคณบดี รวมทั้งมีก ารประชุมอาจารย์ป ระจาหลั ก สูตรเพื่ อพิ จารณาทบทวนผลการดาเนินการ
หลักสูตรและแจ้งให้อาจารย์ในคณะและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
และระดมความคิดเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป
ส าหรับ การปรับ ปรุงหลั ก สู ตรนั้นจะดาเนิน การทุ ก ๆ 5 ปี ทั้ งนี้เพื่ อ ให้ หลั ก สูต รมี ความ
ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้บั ณ ฑิ ต ทั้ งนี้ การปรับ ปรุง/พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
แผนการสอนตามผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง
พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.1 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิตศิ าสตร์
พ.ศ. 2563
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2563

30
30

30
30
103
91

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

102
69
33
27
6

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

6
138

6
139

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 66 หน่วยกิต

12

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาระที่
ปรับปรุง

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30 หน่วยกิหมวดวิ
ต ชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30 หน่วยกิต
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5) 001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5) คงเดิม
Usage of Thai Language
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment
Health and Environment
Management
Management
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หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563

004101

สาระที่
ปรับปรุง

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
3(2-2-5)
สังคม
สังคม
Socialized Personality
Socialized Personality
2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
จานวน69 หน่วยกิต วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
3(2-2-5) 100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
3(2-2-5)
Civil Law : General Principles
Civil Law: General Principles
ค ว า ม ห ม า ย บ่ อ เกิ ด ที่ ม า แ ล ะ
ความหมาย บ่อเกิด ที่มา หลักพื้น ฐาน
วิ วั ฒ นาการของกฎหมายแพ่ ง และกฎหมาย
และวิวัฒนาการของกฎหมายแพ่งและกฎหมาย
เอกชน การใช้การตีค วาม และการอุด ช่องว่า ง
เอกชน ระบบกฎหมาย นิ ติ วิ ธี ประเภทและ
ของกฎห มายแพ่ ง สิ ท ธิ แ ละผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ น
ลาดับศักดิ์ของกฎหมาย การใช้ การตีความและ
กฎหมายแพ่ ง การเปลี่ ย นแปลง การโอนและ
การอุดช่องว่างของกฎหมายแพ่ง สิทธิและผู้ทรง
การระงับ ซึ่ ง สิ ท ธิ บุ ค คล ความสามารถของ
สิทธิในกฎหมายแพ่ง การเปลี่ยนแปลง การโอน
บุค คล และสาระส าคัญ ของกฎหมายแพ่งตาม
และการระงับซึ่งสิทธิ บุคคล ความสามารถของ
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บ รรพ 1
บุค คล และสาระส าคัญ ของกฎหมายแพ่งตาม
ลักษณะ 1-2
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บ รรพ 1
Meaning, sources of law, and
ลักษณะ 1-2
evolution of civil and private law, application,
Meaning, sources of law, fundamental
interpretation, and filling the gaps in civil
principle and evolution of civil and private law,
laws, rights and subject of rights in civil law,
legal system, legal methodologies, types and
change, transference, and extinction of rights,
hierarchy of law, application, interpretation,
person, capability of the individual, and main
and filling the gaps in civil laws, rights and
points of civil law under the Civil and
subject of rights in civil law, change,
Commercial Code, Book I title I – II
transference, and extinction of rights, person,
capability of the individual, and main points of
civil law under the Civil and Commercial Code,
Book I title I – II
100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Public Law
ค วาม ห ม ายของก ฎ ห ม ายม ห าชน
แนวความคิ ด ทฤษฎี วิ วัฒ นาการ แหล่ ง ที่ ม า
ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมายมหาชน
หลั ก การและนิ ติ วิ ธี เกี่ ย วกั บ กฎหมายมหาชน
ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ การจัดโครงสร้างของรัฐ การ
ใช้อานาจรัฐ ประโยชน์สาธารณะ การตรวจสอบ
และถ่ ว งดุ ล อ านาจรั ฐ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน การค้ น คว้า และวิ เคราะห์ ป ระเด็ น

100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ค วาม ห ม ายข องก ฎ ห ม ายม ห าชน
แนวความคิ ด ทฤษฎี วิวั ฒ นาการ แหล่ ง ที่ ม า
ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมายมหาชน
หลั ก การพื้น ฐานในทางมหาชน นิติวิธีเกี่ยวกับ
กฎหมายมหาชน ทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยรั ฐ การจั ด
โครงสร้า งของรัฐ การใช้อานาจรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ การตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจรัฐ
วิธีพิ จารณาและระบบศาลในทางมหาชน การ
ค้น คว้า และวิเคราะห์ประเด็ น ปัญ หากฎหมาย

คงเดิม

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

3(2-2-5) ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตร
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ปั ญ หากฎหมาย ค าตั ด สิ น ของศาลและค า
วินจิ ฉัย องค์กรที่เกี่ยวข้อง
Meaning of public law, concepts, theories,
evolution, sources, general aspects and types
of public law, principles and legal methods of
public law, theories of state, structure of
state, the exercise of state power, public
interest, check and balance of state power,
people participation, searching and analyzing
the legal issues, case laws, decisions of other
related organizations

ค าตั ด สิ น ของศาลและค าวิ นิ จ ฉั ย องค์ ก รที่
เกีย่ วข้อง
Meaning of public law, concepts,
theories, evolution, sources, general aspects
and types of public law, basic principles in
public, legal methods of public law, theories of
state, structure of state, the exercise of state
power, public interest, check and balance of
state power, public hearings and court
systems, searching and analyzing the legal
issues, case laws, decisions of other related
organizationsIntroduction of Public Law

100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(2-2-5)
Juristic Act and Contract Law
ความหมายและลักษณะของนิติ
กรรมการแสดงเจตนาผลของการแสดงเจตนา
โมฆะกรรม โมฆี ย กรรม ระยะเวลาอายุ ค วาม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
ลัก ษณะ 4 ถึง 6 ความหมายและลัก ษณะของ
สั ญ ญาการก่ อ ให้ เ กิ ด สั ญ ญา ผลของสั ญ ญา
แล ะค วาม ระงั บ แ ห่ ง สั ญ ญ าตาม บ รรพ 2
ลักษณะ 2 และกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม
Meaning and aspects of juristic
act, declaration and effect of intention, void
and voidable act, periods of time and lapse of
time under the Civil and Commercial Code
Book I, title IV to VI, meaning and aspects of
contract, formation and effect of contract,
termination of contracts under the Civil and
Commercial Code Book II, title II
100113 กฎหมายทรัพย์สิน
3(2-2-5)
Property Law
ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตาม
บรรพ 1 และตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ การได้ม าซึ่งกรรมสิทธิ์ แดน
แห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม
ทรัพยสิทธิ์ประเภทต่างๆ

100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(2-2-5)
Juristic Act and Contract Law
ความหมายและลั กษณะของนิติ
กรรม การแสดงเจตนา ผลของการแสดงเจตนา
โมฆะกรรม โมฆี ย กรรม ระยะเวลาอายุค วาม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
ลัก ษณะ 4 ถึง 6 ความหมายและลั กษณะของ
สั ญ ญาการก่ อ ให้ เกิ ด สั ญ ญา ผลของสั ญ ญา
แล ะค วาม ระงั บ แห่ งสั ญ ญ าตาม บ รรพ 2
ลักษณะ 2 และกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม
Meaning and aspects of juristic
act, declaration and effect of intention, void
and voidable act, periods of time and lapse of
time under the Civil and Commercial Code
Book I, title IV to VI, meaning and aspects of
contract, formation and effect of contract,
termination of contracts under the Civil and
Commercial Code Book II, title II
100113 กฎหมายทรัพย์สิน
3(2-2-5)
Property Law
ค ว า ม ห ม า ย ป ร ะ เภ ท ข อ ง
ทรัพ ย์ สิน ตามบรรพ 1 และตามบรรพ 4 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

124
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สาระที่
ปรับปรุง

Meaning, types of property under the
Civil and Commercial Code Book I and Book
IV, acquisition of ownership, extent of
ownership, exercise of ownership, coownership, types of jus in rem
100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(2-2-5)
Constitutional Law
ความหมาย วิวัฒ นาการ ทฤษฎี แนวความคิด
และหลักการพื้น ฐานของกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
หลักการการจัดองค์กรและสถาบันทางการเมือง
การใช้อานาจรัฐและการควบคุมตรวจสอบการ
ใช้อานาจรัฐ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน การค้ น คว้ า และการวิ เ คราะห์
ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาลและ
คาวินิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้อง
Meaning,
evolution,
theories,
concepts, and basic principles of constitutional
law, the principles of state organization and
political institutions, the exercise of state
power and controlling of state power,
protection of rights and freedom ofcitizens,
searching and analyzing the legal issues, case
laws, decisions of other related organizations

Definition, types of property under the Civil
and Commercial Code Book I and Book IV,
acquisition of ownership, extent of ownership,
exercise of ownership, co-ownership, types of
jus in rem
100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
ค วาม ห ม าย วิ วั ฒ น าก าร ท ฤ ษ ฎี
แนวความคิด และหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หลักการการจัดองค์กรและสถาบัน
ทางการเมือง การใช้อานาจรัฐและการควบคุม
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองและการปกครองของประชาชน การ
คุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพของประชาชน การ
ค้ น คว้ า และการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หา
กฎหมาย ค าตั ด สิ น ของศาลและค าวิ ิจฉั
นิ ย
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
Meaning,
evolution,
theories,
concepts, and basic principles of constitutional
law, the principles of state organization and
political institutions, the exercise of state
power and controlling of state power, political
participation and public governance, protection
of rights and freedom of citizens, searching
and analyzing the legal issues, case laws,
decisions of other related organizations

100210 กฎหมายลักษณะหนี้
3(2-2-5)
Obligation Law
ความหมายของหนี้ บ่ อ เกิ ด แห่ ง หนี้
วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลาย
คน การโอนสิท ธิเรียกร้อง ความระงับ แห่งหนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2
และการฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญ หาสาคัญ ทาง
กฎหมาย
Definition, sources, subject, effect of
obligations, plurality of debtors and creditors,
transfer of claims, extinction of obligations in
accordance with the Civil and Commercial
Code, Book II and analyzing on importance

100210 กฎหมายลักษณะหนี้
3(2-2-5)
Obligation Law
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุ
แห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 และ
การฝึ ก วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ ทาง
กฎหมาย
Definition, sources, subject, effect of
obligations, plurality of debtors and creditors,
transfer of claims, extinction of obligations in
accordance with the Civil and Commercial
Code, Book II and analyzing on importance

3(2-2-5) ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม
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legal issue training

legal issue training

100211 กฎหมายละเมิ ด จั ด การงานนอกสั่ ง 3(2-2-5)
และลาภมิควรได้
Wrongful Act, Management of Affairs
Without Mandate and Undue Enrichment Law
ความ รั บ ผิ ด ท างล ะเมิด ค่ า สิ น ไห ม
ทดแทนนิ รโทษกรรม จั ด การงานนอกสั่ ง และ
ลาภมิ ค วรได้ ต ามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ช ย์ บ รรพ 2 ลั ก ษณะ 3, และ 5 และ 4
ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้า ที่ และฝึ ก
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
Liability for wrongful acts and the
compensation, justifiable acts, management of
affairs without mandate and undue
enrichment under the Civil and Commercial
Code, Book II, title III, IV and V and liability for
wrongful acts of officials and analyzing
practice on importanct legal issues
100212 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
3(2-2-5)
Criminal Law : General Principles
หลักทั่ วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมาย
อาญา โทษ และวิ ธี ก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย
ความรับผิด ในทางอาญา การพยายามกระท า
ความผิ ด ตั ว การและผู้ ส นั บ สนุ น การกระท า
ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทา
ความผิดอีก อายุค วาม และหลั กกฎหมายที่ใช้
แก่ ค วามผิ ด ลหุ โทษ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 1
General principles of criminal law,
application of criminal law, punishments and
measures of safety, criminal liability, criminal
attempt, principals and supporters,
concurrence of offences, recidive, prescription,
and laws applicable to petty offences under
the Penal Code, Book I

100211 กฎหมายละเมิ ด จั ด การงานนอกสั่ ง 3(2-2-5)
และลาภมิควรได้
Wrongful Act, Management of Affairs
Without Mandate and Undue Enrichment Law
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ค่ า สิ น ไหม
ทดแทน นิรโทษกรรม จัด การงานนอกสั่ ง และ
ลาภมิ ค วรได้ ต ามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ช ย์ บ รรพ 2 ลั ก ษณะ 3, 4 และ 5 และ
ความรับ ผิด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ และฝึ ก
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
Liability for wrongful acts and the
compensation, justifiable acts, management of
affairs without mandate and undue
enrichment under the Civil and Commercial
Code, Book II, title III, IV and V and liability for
wrongful acts of officials and analyzing
practice on importanct legal issues
100115 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
3(2-2-5)
Criminal Law : General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมาย
อาญา โทษ และวิ ธี ก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย
ความรับ ผิด ในทางอาญา การพยายามกระท า
ความผิ ด ตั ว การและผู้ ส นั บ สนุ น การกระท า
ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทา
ความผิด อีก อายุค วาม และหลั ก กฎหมายที่ใช้
แก่ ค วามผิ ด ลหุ โทษ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 1
General principles of criminal
law, application of criminal law, punishments
and measures of safety, criminal liability,
criminal attempt, principals and supporters,
concurrence of offenses, recidivism,,
prescription, and laws applicable to petty
offenses under the Penal Code, Book I

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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สาระที่
ปรับปรุง

100213 เอกเทศสัญญา
3(2-2-5)
Specific Contracts
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยน ให้ เช่า ทรัพ ย์ เช่า ซื้อ จ้างแรงงาน
จ้ า งท าของตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ บรรพ 3 การเขียนสัญญาซื้อขาย และ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
Legal principles pertaining to sale,
exchange, gift, hire of property, hire
purchase, employment wages and carriage
under the Civil and Commercial Code, Book
III, writing sale contract and analyzing
importance legal issues

100213 เอกเทศสัญญา
3(2-2-5)
Specific Contracts
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่า ซื้อ จ้า งแรงงาน
จ้ า งท าของตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ บรรพ 3 การเขียนสัญญาซือ้ ขาย และ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
Legal principles relating to sale,
exchange, gift, hire of property, hire
purchase, employment and carriage under the
Civil and Commercial Code, Book III, drafting
sale contract and analyzing important legal
issues

คงเดิม

100214 กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(2-2-5)
Criminal Law : Specific Offenses
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะ
ต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา
และความผิดลหุโทษฐานต่าง ๆ
Legal principles pertaining to specific
offenses in Book II of the Penal Code and
petty offenses
100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและตัวแทน 3(2-2-5)
Loan, Security Transaction and
Agency Law
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การกู้ ยื ม ค้ า
ประกั น จานอง จาน า ตามประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ชย์ บรรพ 3 และกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ ตั ว แทนและนายหน้ า ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ร่างหนังสือ
มอบอานาจ สั ญ ญากู้ยืม และสั ญ ญาเกี่ยวกับ
หลักประกัน
Legal principles pertaining to loan,
surety ship, mortgage, pledge under the Civil
and Commercial Code, Book III and Law on
agency and brokerage under the Civil and
Commercial Code, Book III, drafting written
authority, loan contract, and contracts relating
to security transaction

100212 กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(2-2-5)
Criminal Law : Specific Offenses
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะ
ต่า ง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา
และความผิดลหุโทษฐานต่าง ๆ
Legal principles relating to specific
offenses in Book II of the Penal Code and
various petty offenses
100215 กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกันและ 3(2-2-5)
ตัวแทน
Loan, Credit, Security Transaction and
Agency Law
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม สินเชื่อ
ค้าประกัน จานอง จานา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ชย์ บรรพ 3 และกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ ตั ว แทนและนายหน้ า ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ร่างหนังสือ
มอบอานาจ สั ญ ญากู้ยืม และสั ญ ญาเกี่ยวกับ
หลักประกัน
Legal principles relating to loan,
credit , surety ship, mortgage, pledge under the
Civil and Commercial Code, Book III and Law on
agency and brokerage under the Civil and
Commercial Code, Book III, drafting written
authority, loan contract, and contracts relating to
security transaction

ปรับรหัส
วิชา

ปรับชื่อวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
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100216 กฎหมายปกครอง
3(2-2-5)
Administrative Law
หลั ก ทั่ ว ไปและลั ก ษณ ะส าคั ญ ของ
กฎหมายปกครอง การจั ด ระเบี ย บบริ ห าร
ราชการทางปกครอง การกระทาทางปกครอง
คาสั่งและผลบังคับของคาสั่งทางปกครอง การ
เพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทาง
ปกครอง บริการสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบั ติ
ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิด ทางละเมิ ด ของเจ้า หน้ า ที่ กฎหมายว่า ด้ว ย
ระเบี ยบ ข้ า ราชก ารพ ล เรื อ น องค์ ก รศาล
ปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง การ
บั งคั บ ค ดีป ก ค รอง ก ารค้ น ค ว้ า แล ะก าร
วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของ
ศาลและคาวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายปกครอง
General principles and significant
aspects of administrative law, administrative
organizations, administrative act, order and
effect of administrative order, revocation of
administrative order , administrative
execution, public service, law on
administrative procedure, law on liability of
illegality administrative act, law on regulation
of civil servant, administrative court,
administrative court’ s procedures, execution
of administrative judgment, searching and
analyzing the legal issues, case laws,
decisions of other related organizations
100217 กฎหมายครอบครัว
2(1-3-4)
Family Law
การหมั้ น การสมรส ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์ สินระหว่างสามีภริยา
ความสมบูรณ์ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการ
สมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุต ร
ความปกครอง การรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม และค่ า
อุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ บรรพ 5 และการวิ เคราะห์ ป ระเด็ น
ปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
Engagement, marriage, marriage
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สาระที่
ปรับปรุง

100216 กฎหมายปกครอง
Administrative Law
หลั ก ทั่ ว ไปและลั ก ษณะส าคั ญ ของ
กฎหมายปกครอง หลั ก การจั ด ระเบี ย บการ
ปกครองภายในรั ฐ บริ ก ารสาธารณ ะ การ
กระทาทางปกครอง การพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ วินัยและการดาเนินการทางวินัย การ
ค้ น คว้ า และการวิ เ คราะหป์ ร ะเด็ น ปั ญ หา
กฎหมาย คาตัดสิน ของศาลและคาวิิจฉั
นิ ยของ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง
General principles and significant
aspects of administrative law, principles of
administrative organization within the state,
public service , administrative act,
administrative considerations according to the
law administrative practices, law on liability of
illegality administrative act, discipline and
disciplinary action,searching and analyzing the
legal issues, case laws, decisions of other
related organizations

3(2-2-5) ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

100217 กฎหมายครอบครัว
Family Law
กฎหมายครอบครัวตั้งแต่การหมั้น การ
ส ม รส ค วาม สั ม พั น ธ์ระห ว่ า งส ามี ภ ริ ย า
ทรัพย์สิน ระหว่างสามี ภริยา ความสมบูรณ์ของ
การสมรส การสิ้น สุ ด แห่งการสมรส สิท ธิแ ละ
หน้าที่ของบิดามารดา และบุตร ความปกครอง
การรับบุตรบุญธรรม ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยง
ดู ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ พาณิ ช ย์
บรรพ 5 รวมถึงกรณีศกึ ษาต่าง ๆ
Legal principles pertaining to family law,

3(2-2-5) ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
และปรับ
หน่วยกิต
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marital relationship, matrimonial property,
validity of marriage, termination, rights and
obligations of parents and child, custody,
adoption, and maintenance according to Civil
and Commercial Code Book V, and analyzing
on importance legal issue training
100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
3(2-2-5)
Partnership and Company Law
ความหมายของหุ้นส่ วนบริษั ท การจด
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษั ท ความเกี่ยวพัน ระหว่า ง
หุ้นส่วน การเลิกและการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วน
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดตั้งและจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด การนาบทบัญญัติใน
ห้างหุ้ นส่ วนสามั ญ มาบั งคั บ ใช้กั บ ห้ า งหุ้น ส่ วน
จากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้งบริษัท หุ้น
และผูถ้ ือหุ้น กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้ น เงิ น ปั น ผลทุ น ส ารอง เพิ่ ม ทุ น ลดทุ น เลิ ก
บริษัท ควบบริษัท การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจากัดเป็นบริษัทจากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
และสาระส าคั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท
มหาชน จากัด
Meaning of partnerships and
companies law, registration of partnerships
and companies, relation of partners between
themselves, dissolution and liquidation of
ordinary partnerships, registration of ordinary
partnerships, amalgamation of registered
partnerships, formation of limited partnerships,
application of the provisions of ordinary
partnerships to limited partnerships mutatis
mutandis, status and formation of companies,
shares and shareholders, directors, general
meetings, dividend and reserve, increases
and reductions of capital, dissolution,
amalgamation of limited companies,
transformation of registered partnerships and
limited partnerships to limited companies in
accordance with the Civil and Commercial

engagement, marriage and its legal
consequences, nullity and dissolution of
marriage, matrimonial property, parents and
children, custody and adoption, maintenance
according to the Civil and Commercial Code,
Book V including various case studies.
100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
3(2-2-5)
Partnership and Company Law
ความหมายของหุ้น ส่วนบริษั ท การจด
ทะเบียนหุ้น ส่วนบริษั ท ความเกี่ยวพั น ระหว่า ง
หุ้นส่วน การเลิกและการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วน
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดตั้งและจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด การนาบทบัญญัติใน
ห้า งหุ้ น ส่วนสามั ญ มาบั ง คั บ ใช้กั บ ห้า งหุ้ น ส่ว น
จากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้งบริษัท หุ้น
และผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้ น เงิ น ปั น ผลทุ น ส ารอง เพิ่ ม ทุ น ลดทุ น เลิ ก
บริษัท ควบบริษัท การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจากัดเป็นบริษัทจากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
และสาระส าคั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท
มหาชน จากัด
Definition of partnerships and
companies law, registration of partnerships
and companies, relationship between partners
dissolution and liquidation of ordinary
partnerships, registration of ordinary
partnerships, merger of registered
partnerships, formation of limited partnerships,
application of the provisions of ordinary
partnerships to limited partnerships mutatis
mutandis, status and formation of companies,
shares and shareholders, directors, general
meetings, dividend and reserve, increases and
reductions of capital, dissolution, merger of
limited companies, transformation of
registered partnerships and limited
partnerships to limited companies in
accordance with the Civil and Commercial

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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Code, Book III as well as the subject matter of
the public limited company act
100310 กฎหมายมรดก
3(2-2-5)
Succession Law
ความ เป็ นม าและเจตนารม ณ์ ของ
กฎหมายมรดก ทรัพย์ม รดก และการตกทอด
แห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การเสียสิท ธิ
ในการรับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
พินัยกรรม และการเขียนพินัยกรรม การจัดการ
และปั น ทรั พ ย์ ม รดก อายุ ค วามมรดก ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
History and intent of the succession
law, estate and devolution of an estate, heir
ship, renunciation of an estate, statutory right
of inheritance,
will, writing a will,
administration and distribution of an estate
and prescription under the Civil and
Commercial Code, Book VI
100311 ตราสารเปลี่ยนมือ
2(1-3-4)
Negotiable Instruments
ก ฎ ห ม า ย เกี่ ย ว กั บ ตั๋ ว เงิ น บั ญ ชี
เดินสะพัด หลักทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค การออกและการสลักหลัง
ตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวัล ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และตราสาร
เปลี่ยนมือประเภทต่าง ๆ และความรับผิดตาม
พระราชบั ญ ญั ติค วามรับ ผิด อันเกิด จากการใช้
เช็ค
Law pertaining to bills and current
account, the general provisions of bill, bill of
exchange, promissory notes, chegue drawing
and endorsement of bill of exchange,
acceptance and Aval under the Civil and
Commercial Code, Book III, and a negotiable
instruments in various types and Offenses
Relate to Cheque Act

Code, Book III as well as the subject matter of
the public limited company act
100310 กฎหมายมรดก
3(2-2-5)
Succession Law
ความ เป็ นม าแล ะเจตนารม ณ์ ของ
กฎหมายมรดก ทรัพ ย์ม รดก และการตกทอด
แห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การเสียสิทธิใน
การรั บ มรดก สิ ท ธิ โดยธรรมในการรั บ มรดก
พินัยกรรม และการเขียนพินัยกรรม การจัดการ
และปั น ทรั พ ย์ ม รดก อายุ ค วามมรดก ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
History and intention of the succession
law, estate and devolution of an estate,
heirship, renunciation of an estate, statutory
right of inheritance, will, drafting a will,
administration and distribution of an estate
and prescription under the Civil and
Commercial Code, Book VI

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ย้ายไป
วิชาเอก
เลือก กลุ่ม
กฎหมาย
ธุรกิจ ปรับ
รหัสวิชา
เป็น
100343
และ
ปรับหน่วย
กิต
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100312 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
3(2-2-5)
Civil Procedure Law
หลั ก กฎหมายวิธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
บททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และ
ฎี ก า วิ ธี ก ารชั่ ว คราวก่ อ นพิ พ ากษาและการ
บังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
Legal principles pertaining to civil
procedure, general provisions, procedure in
Courts of First Instance, appealing and
revision, interim-injunction and execution of
judgments or orders according to the Civil
Procedure Code
100313 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
3(2-2-5)
Criminal Procedure Law
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
อ านาจพนั ก งานสอบสวนและศาล การฟ้ อ ง
คดี อ าญา วิธี พิ จารณาในศาลชั้น ต้ น อุ ท ธรณ์
และฎี ก า ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา
Legal principles pertaining to criminal
procedure, power in inquiry officials and
competency of courts, prosecution of criminal
cases, procedures in Court of First Instance,
appealing and revision according to the
Criminal Procedure Code
100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(2-2-5)
Public International Law
ลั ก ษณ ะและบ่อเกิ ด ของกฎ ห ม าย
ระหว่ า งประเทศ ความสั ม พั น ธ์ ข องกฎหมาย
ระหว่างประเทศกับ กฎหมายภายใน บุ ค คลใน
กฎหมายระหว่ า งประเทศ เขตอ านาจของรั ฐ
ความคุ้มกันจากเขตอานาจของรัฐ สนธิสัญญา
ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ และ
การระงับ ข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดย
สันติ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับ ข้อ
พิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ
Characteristic and sources of public
international law, relations between
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100311 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
Civil Procedure Law
หลั ก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
บททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และ
ฎี ก า วิ ธี ก ารชั่ ว คราวก่ อ นพิ พ ากษาและการ
บังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
Legal principles of to civil
procedure, general provisions, procedure in
Courts of First Instance, appealing and
revision, interim-injunction and execution of
judgments or orders according to the Civil
Procedure Code
100312 กฎ หมายวิ ธี พิ จารณ าค วาม อาญ า
Criminal Procedure Law
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
อ านาจพนั ก งานสอบสวนและศาล การฟ้ อ ง
คดีอาญาวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และ
ฎี ก า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
Legal principles of criminal procedure,
power of inquiry officials and judiciary
prosecution of criminal cases, criminal
procedures in Court of First Instance,
appealing and revision according to the
Criminal Procedure Code
100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
ลั ก ษ ณ ะและบ่อเกิ ด ของก ฎ ห ม าย
ระหว่า งประเทศ ความสั ม พั น ธ์ ข องกฎหมาย
ระหว่า งประเทศกับ กฎหมายภายใน บุ ค คลใน
กฎหมายระหว่ า งประเทศ เขตอ านาจของรั ฐ
ความคุ้มกันจากเขตอานาจของรัฐ สนธิสัญญา
ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ และ
การระงับ ข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดย
สันติ การสืบ ค้น และการวิเคราะห์การระงับข้อ
พิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ
Characteristic and origination of public
international law, relations between

สาระที่
ปรับปรุง
3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชา

3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชา

3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชา
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international law and municipal law, subjects
of international law, jurisdiction of states,
immunity from jurisdiction of states, treaties,
international responsibility of states, peaceful
settlement of international disputes, searching
and analyzing
the legal dispute of
International Court of Justice
100315 กฎหมายลักษณะพยาน
3(2-2-5)
Evidence Law
ลั ก ษ ณ ะแ ล ะ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก าร สื บ
พยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
การรับ ฟั ง หรือไม่ รับ ฟั งพยานหลั ก ฐาน พยาน
บอกเล่าและพยานความเห็น ข้อสันนิษฐานของ
กฎหมายและภาระการพิ สู จ น์ ต ามประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ภาค 1 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค
5
Characteristics and criteria to take
evidence 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 under the Civil Procedure Code, Section
I and the Criminal Procedure Code, Section V
100316 กฎหมายระหว่ า งประเทศแผนกคดี 3(2-2-5)
บุคคล
Private International Law
ความหมายและลั กษณะของกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศแผนกคดี บุ ค คล การจั ด สรร
เอกชนในทางระหว่า งประเทศ สถานภาพของ
เอกชน นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
ทั้งตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การแก้การ
ขัดกันแห่งกฎหมาย กระบวนการพิจารณาคดี
ในทางระหว่ า งประเทศและการยอมรั บ ค า
พิ พ ากษาของศาลต่ า งประเทศ การบั ง คั บ ใช้
กฎหมายในทางปฏิ บั ติ การสื บ ค้ น และการ
วิเคราะห์การได้รับสัญชาติของคนไร้สัญ ชาติใน
ประเทศไทย
Meaning and characteristic of private
international law, international allocation of
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international law and municipal law, subjects
of international law, jurisdiction of states,
immunity from jurisdiction of states, treaties,
international liabilities of states, peaceful
settlement of international disputes,
researching and analyzing the legal dispute
of International Court of Justice
100315 กฎหมายลักษณะพยาน
Evidence Law
ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะห ลั ก เก ณ ฑ์ ก าร สื บ
พยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
การรับ ฟั ง หรือไม่ รับ ฟั ง พยานหลั ก ฐาน พยาน
บอกเล่าและพยานความเห็น ข้อสันนิษฐานของ
กฎหมายและภาระการพิ สู จ น์ ต ามประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ภาค 1 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค
5
Characteristics and criteria to
take evidence 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 under the Civil Procedure Code, Title I
and the Criminal Procedure Code, Title V
100316 กฎหมายระหว่ า งประเทศแผนกคดี
บุคคล
Private International Law
ความหมายและลั ก ษณะของกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศแผนกคดี บุ ค คล การจั ด สรร
เอกชนในทางระหว่างประเทศ สถานภาพของ
เอกชน นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
ทั้งตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การแก้การ
ขัดกันแห่งกฎหมาย กระบวนการพิจารณาคดี
ในทางระหว่ า งประเทศและการยอมรั บ ค า
พิ พ ากษาของศาลต่ า งประเทศ การบั ง คั บ ใช้
กฎหมายในทางปฏิ บั ติ การสื บ ค้ น และการ
วิเคราะห์การได้รับสัญชาติของคนไร้สัญชาติใน
ประเทศไทย
Definition and characteristic of private
international law, international allocation of

สาระที่
ปรับปรุง

3(2-2-5) คงเดิม

3(2-2-5) คงเดิม
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person, status of private , settlement on
conflict of laws, proceeding of international
cases and recognition of foreign judgment ,
enforcement of law in practice, searching and
analyzing the nationality of stateless people in
Thailand
100317 พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติธ รรมและระบบ 2(2-0-4)
ศาลไทย
Constitution of Courts of Justice and
Thai Judicial System
ประวัติ ค วามเป็ น มาของศาลยุติ ธ รรม
โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม
ตาแหน่งและอานาจของผู้พพิ ากษาที่เป็นหัวหน้า
และผูท้ าการแทน เขตอานาจศาล
อ านาจของผู้ พิ พ ากษาคนเดี ย ว องค์ ค ณะผู้
พิพากษา การจ่ายสานวนคดี การเรียกคืนหรือ
โอนสานวนคดี และการขอคืนสานวนคดีในศาล
ยุติธรรม
History of the Court of Justice,
structure and administration of the court of
justice, judicial post and the powers of chief
judge and the representative, power of one
judge en banc, quorum of court, case
distribution, case retrieve or transference, and
the revocation of case in courts of justice
100410 นิติปรัชญา
2(1-3-4)
Legal Philosophy
ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญา
กฎหมายในสานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ
ปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความ
ยุ ติ ธ รรม ความเสมอภาค อิ ท ธิ พ ลของนิ ติ
ปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย
Biography and concept of legal
philosophers in legal schools of thought,
fundamental philosophy of legal theories,
concepts of justice, equality, Influences of
legal philosophy on legislation and application
of the law
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person, status of private person,international
legal relation in both private and public law,
settlement on conflict of laws, proceeding of
international cases and recognition of foreign
courtjudgment, enforcement of law in
practice, researching and analyzing the
nationality of stateless people in Thailand
100317 พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรมและระบบ
ศาลไทย
Constitution of Courts of Justice and
Thai Judicial System
ประวัติ ค วามเป็ น มาของศาลยุ ติ ธ รรม
โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม
ตาแหน่งและอานาจของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้า
และผูท้ าการแทน เขตอานาจศาล
อ านาจของผู้ พิ พ ากษาคนเดี ย ว องค์ ค ณะผู้
พิพากษา การจ่ายสานวนคดี การเรียกคืนหรือ
โอนสานวนคดี และการขอคืนสานวนคดีในศาล
ยุติธรรม
History of the Court of Justice,
structure and administration of the court of
justice, judicial post and the power of chief
judge and the deputy,jurisdiction, power of
one judge en banc, quorum of court, case
distribution, case retrieve or transference, and
the revocation of case in courts of justice
100410 นิติปรัชญา
Legal Philosophy
ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญา
กฎหมายในสานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ
ปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความ
ยุ ติ ธ รรม ความเสมอภาค อิ ท ธิ พ ลของนิ ติ
ปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย ระบบ
กฎหมายไทยจากอดีต ถึงปัจจุบัน กฎหมายไทย
ก่อนการปฏิรูป และอิทธิพลของระบบกฎหมาย
ในสกุลหลักที่มีต่อระบบกฎหมายไทย
History and concepts of legal
philosophers in legal schools of thought,
fundamental philosophy of legal theories,
concepts of justice, equality, Influences of

สาระที่
ปรับปรุง

2 (1-3-4) ปรับชั่วโมง
บรรยาย/
ปฏิบัติ

2(1-3-4) ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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100411 ก ฎ ห ม า ย วิ ธี พิ จ าร ณ าค ว าม ท า ง 2(1-3-4)
กฎหมายมหาชน
Public Procedure Law
พัฒ นาการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบศาล
ทางกฎหมายมหาชน ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาล
ปกครอง การควบคุมการใช้อานาจมหาชนโดย
องค์กรตุลาการ เขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
เขตอ านาจของศาลปกครอง วิ ธี พิ จ ารณาคดี
และการบังคับคดี การค้นคว้า และการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหากฎหมาย คาวินิจฉัยขององค์กร
อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีพจิ ารณาความทาง
กฎหมายมหาชน
Development, concepts, theories,
public law court system, constitution court,
administrative court, judicial control on
exercised public power, jurisdiction of
constitution court, jurisdiction of administrative
court, court’ s procedure, execution of
judgment, searching and analyzing the legal
issues, case laws, decisions of other related
organizations

100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(1-3-4)
Legal Profession
วิ วั ฒ นาการของวิ ช าชี พ จริ ย ธรรม
หน้าที่และงานของนักกฎหมายในหน่วยงานต่าง
ๆ มรรยาทและวินั ย อุ ด มคติ ข องนั ก กฎหมาย
องค์ก ร และการควบคุม ก ากับ ดู แ ลผู้ป ระกอบ
วิชาชีพกฎหมาย และสามารถนาเอาความรู้มา
ปรับ ใช้กับข้อเท็ จและวินิจฉัยโดยใช้อุดมการณ์
ของนักกฎหมายได้
Evolution of legal profession, ethics,
duties and works of lawyers in various
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legal philosophy on legislation and application
of laws history of Thai legal system from the
past to present, Thai laws prior to the law
reform, and the influence of the major legal
systems on Thai legal system
100411 ก ฎ ห ม าย วิ ธี พิ จ าร ณ าค ว า ม ท า ง 2(1-3-4)
กฎหมายมหาชน
Public Procedure Law
พั ฒ นาการ แนวคิ ด ทฤษฎี ระบบศาล
ทางกฎหมายมหาชน การควบคุมการใช้อานาจ
มหาชนโดยองค์ ก รตุ ล าการ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ
และเขตอ านาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาล
ปกครองและเขตอานาจของศาลปกครอง วิธี
พิจารณาคดี และการบังคับคดี ในระบบศาลทาง
กฎหมายมหาชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์
ประเด็นปัญ หากฎหมาย คาวิิจฉั
นิ ยขององค์กร
อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีพจิ ารณาความทาง
กฎหมายมหาชน
Development, concepts, theories,
public law court system, judicial control on
exercised public constitution court power,
constitution court and jurisdiction of
constitution court, administrative court and
jurisdiction of administrative court, court’s
procedure, execution of judgment in public
law court system, searching and analyzing the
legal issues, case laws, decisions of other
related organizations
100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(1-3-4)
Legal Profession
วิ วั ฒ นาการของวิ ช าชี พ จริ ย ธรรม
หน้าที่และงานของนักกฎหมายในหน่วยงานต่าง
ๆ มรรยาทและวิ นั ย อุ ด มคติ ข องนั ก กฎหมาย
องค์ก ร และการควบคุม ก ากับ ดู แ ลผู้ป ระกอบ
วิชาชีพกฎหมาย และสามารถนาเอาความรู้ม า
ปรับ ใช้กับ ข้อเท็ จและวินิจฉัยโดยใช้อุด มการณ์
ของนักกฎหมายได้ รวมถึงปัญหาจริยธรรมของ
นักกฎหมายที่เกิดขึน้ ในปัจจุบัน
Evolution of legal profession , ethics,

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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branches, legal professional ethics, discipline
and the ideal of lawyer, organizations,
regulating and controlling of legal profession
and further more can be applied the case
with knowledge and using the ideology of
lawyers
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duties and works of lawyers in various
institutes, legal professional ethics, discipline
and the ideal of lawyer, organizations, and
regulation for legal profession supervision,
and application of legal knowledge with fact
and decisions concerning ideology of lawyers
Including the present ethical problems of
lawyers
100318 กฎหมายภาษีอากร
3(2-2-5)
Taxation Law
แนวความคิ ด หลั ก การของการภาษี
อากร หลั ก กฎหมายภาษี อ ากรตามประมวล
รัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ
เฉพาะและอากรแสตมป์ และภาษี เ กี่ ย วกั บ
ทรัพย์สิน
Conception, principles of taxation,
legal principles of taxation under the Revenue
Code, personal income tax, corporate income
tax, value added tax, specific business tax
and stamp duty and tax related to property
100319 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
3 (2-2-5)
English for Lawyers
การใช้ ภ าษ าอั ง ก ฤษ เกี่ ย วกั บ ศั พ ท์
กฎหมาย และการอ่า นท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
เอกสารทางกฎหมาย การเขี ย นเอกสารทาง
กฎหมาย การร่ า งสั ญ ญ า และการโต้ ต อบ
เอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ การติดต่อ
สนทนาและเจรจากับลูกความชาวต่างชาติ
Usage of English language regarding
to legal vocabulary and basic reading
comprehension on legal documents, legal
documents drafting, drafting of contracts and
various form of legal correspondence,
communication and negotiation with
international clients
100320 กฎหมายแรงงาน
3(2-2-5)
Labour Law
หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของ
กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมาย

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายจาก
เอกบังคับ
และปรับ
รหัสวิชา

ย้ายจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
วิชา

ย้ายจาก
เอกบังคับ
และปรับ
รหัสวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

ว่ า ด้ ว ยแรงงานสั ม พั น ธ์ กฎหมายคุ้ ม ครอ ง
แรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับเงินทดแทน การระงับ
ข้อพิพาทแรงงาน
Legal principles of labour law,
evolution of labour law, hire-of-work
agreements, labour relation law, labour
protection Law, labour compensation, labour
dispute resolution
100214 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 (2-2-5)
Intellectual Property Law
หลั ก การและทฤษฎี ข องทรัพ ย์สิ น ทาง
ปัญ ญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญ ญา การ
ให้ ค วามคุ้ ม ครองตามกฎหมายทรัพ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาโดยเน้ น เฉพาะลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร และ
เครื่ อ งหมายการค้ า รวมถึ ง การบั ง คั บใช้
กฎหมาย คาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง วิธีการขอรับ
การคุ้มครอง
Principles and theories of intellectual property,
types of intellectual property, intellectual
property protection emphasizing on copyright,
patent and trademark, including enforcement
of law, relevant court decisions, intellectual
property protection process

100314 กฎหมายสิ่ง แวดล้อ มและการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources
Conservation Law
ความหมาย หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
นโยบายและโครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ก ารค วบ คุ ม ม ล พิ ษ ท างน้ า อาก าศ ก าร
สั่นสะเทือนและเสียงการจัดการขยะมูลฝอยและ
ข อ งเสี ย อั น ต ราย จ าก แ ห ล่ งม ล พิ ษ ก าร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชนและ
องค์กรเอกชน คดีสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้
กฎหมาย
Meaning, principle, concept, theory, policy
and structure of laws relating to environmental

ย้ายจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
วิชา ปรับ
หน่วยกิต
และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

3 (2-2-5) ย้ายจาก
เอกบังคับ
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หน่วยกิต
และปรับ
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and natural resources conservation, water, air,
vibration and noise pollution controls, solid and
hazardous waste managements from point
sources, and environmental impact
assessment, community rights and nongovernment organization environmental case
law as well as law enforcement
100413 ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-3-4)
Research Methodology
ค ว า ม ห ม า ย ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ
วัต ถุป ระสงค์ ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย
รูปแบบ หลัก การและวิธีการวิจัย ประเภทของ
การวิ จั ย การตั้ ง สมมติ ฐ านการวิจั ย การวิจั ย
เกี่ยวกับ กฎหมาย การอภิป ราย การวิเคราะห์
ประเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ ทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
Definition, importance and objectives
of research, hypothesis, form, principles and
research method, types of research,
hypothesis construction, legal research,
discussion, analyzing on important legal
problems related to social, economic and
political areas
100420 คลิ นิ ก ฝึ ก งานวิ ช าชี พ นั ก กฎห มาย 6 หน่วยกิต
Legal Professional Internship Clinic
หลั ก การประกอบวิ ช าชี พ กฎหมาย
ทั ก ษะความเข้า ใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล
เบือ้ งต้นสาหรับการทางาน การฝึกปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทางกฎหมายของรัฐและเอกชน การ
เรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน การ
ติดตามผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิช าชีพกฎหมาย การสั งเคราะห์ผลการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของผู้เรียน
Principles of legal profession, digital
technology literacy and skills at work,
externship in governmental and private
organizations, experiential learning from
externship, monitoring and evaluation of
externship, experiential and reflective learning

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
วิชา

ย้ายจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ปรับปรุง

100421 คลินิกให้คาปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป
3 หน่วยกิต
General Legal Consultation Clinic
หลักการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย การ
ซั ก ถามข้ อ เท็ จ จริ ง การค้ น คว้ า ทางกฎหมาย
ก ารท าค วาม เห็ น ท างก ฎ ห ม าย ระเบี ย บ
ปฏิ บั ติ ก ารท างานในคลิ นิ ก บุ ค ลิ ก ภาพและ
มาตรฐานจริย ธรรมของนั ก กฎหมาย การร่า ง
เอกสาร การติ ด ต่ อสื่อ สารกับ บุ ค คลภายนอก
การวิเคราะห์ แ ละเตรีย มรูป คดี การแก้ ปั ญ หา
ให้กั บ ลู ก ความ การลงมื อ ปฏิ บั ติให้ ค าปรึก ษา
กฎหมาย การแนะน าและส่ ง ต่ อ ปั ญ หาทาง
กฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แ บบใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานและลงมื อปฏิ บั ติ
การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จ ากประสบการณ์
ของผู้เรียน
Principles in legal consultancy, client
interview, legal research, factual ad legal
analysis, preparation of preliminary legal
opinion, legal clinic working regulations,
lawyer’ s personality and ethical standard,
legaldocument drafting, communication with
ordinary people, case analysis and
preparation, problem solving for clients, legal
consultation practice, case referralto relating
organizations, experiential and reflective
learning
100422 คลินิก เผยแพร่ค วามรู้ทางกฎหมายแก่ 3 หน่วยกิต
ชุมชน
Community Legal Education Clinic
เป้าหมายและวัตถุประสงค์การเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน การจัดทาเนื้อหา
กฎ ห ม ายแล ะวิ ธี ก ารเผยแพ ร่ ค วาม รู้ ท าง
กฎหมาย หลั ก การแสวงหาความร่วมมือ จาก
ชุม ชน การวิเคราะห์ปั ญ หาและความต้องการ
ทางกฎหมายของชุ ม ชน การสื่ อ สารภาษา
กฎหมายกั บ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสทางสั ง คมและ
ประชาชนทั่ ว ไป การท างานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนที่ มี
ลั ก ษณะและความต้ อ งการหลากหลาย การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของชุมชนและผลสัมฤทธิ์
ของงานโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น

ย้ายจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชือ่ วิชา
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ย้ายจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อวิชา
ปรับหน่วย
กิตและ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ฐานและการลงมือปฏิบัติ การสังเคราะห์ผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน
Goal and purposes of Community
Legal Education, Legal Content Preparation
and Legal Teaching Methods, Principles of
Seeking Cooperation from Community, Legal
Communication with People of Social
Disadvantage Groups and Ordinary People in
General. Working with the Communities with
Different Characteristics and Needs,
Assessment of Community Learning Outcomes
and Achievements from the Project-Based
Practice, Experiential and Reflective Learning
100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความ 3 หน่วยกิต
ยุติธรรมในสังคม
Social Justice Clinics
ห ลั ก ก าร ให้ ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ ท า ง
กฎหมายเพื่ อ ความยุ ติ ธ รรมในสั ง คม การ
ให้ บ ริก ารทางกฎหมายโดยไม่ รับ ค่ า ตอบแทน
การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสด้าน
สิท ธิ แ ละสถานะบุ ค คล สั ญ ชาติ ความยากไร้
ขาดความรู้ทางกฎหมาย การแนะนาและส่งต่อ
ปั ญ หาทางกฎหมาย การเข้ า สู่ ก ระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครองและศาล การสังเคราะห์
ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน
Principle of Legal Aid Clinic for Social
Justice, Pro Bono Legal Service, Legal Aid for
Marginalized in Right and Status; Stateless,
Poor, Lack of Legal Knowledge, Legal Advice
and Case Refer, Access to Justice in
Administration and Court, Experiential and
Reflective Learning
100424 คลินิกกฎหมาเอกชน
3 หน่วยกิต
Private Law Clinic
ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารให้ บ ริ ก ารท าง
กฏหมายด้ า นกฎหมายเอกชน การจั ด เก็ บ
เอกสาร การติดต่อและสื่อสารกับลูกความการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายด้ า น
กฎหมายเอกชน การเตรี ย มรู ป คดี แ ละแนว
ทางแก้ไขปั ญ หาให้กับ ลู ก ความ การจัดเตรียม

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อวิชา
ปรับหน่วย
กิตและ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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หลักสูตร
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เอกสารและพยานในการดาเนิน คดี การรัก ษา
ความลั บ ของลู ก ความ การสั ง เคราะห์ ผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน
Legal service practice in privale
law,case
filing,communication
with
clients,factual and private law analysis, case
theory and client-problem solving preparation,
evidence and documentary preparation,
confidentiality, experiential and reflective
learning
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
Public Law Clinic
หลั ก การให้ ค าปรึ ก ษาทางกฎหมาย
เฉพาะด้าน การติดต่อและสื่อสารกับ ลูก ความ
หลักการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการอุทธรณ์การ
ใช้อานาจรัฐ การวิเคราะห์และเตรียมรูปคดี การ
จัด เตรีย มเอกสารและพยานในการด าเนิ น คดี
เทคนิ ค การจั ด ท าค าให้ ก ารในการต่ อ สู้ ค ดี
ปกครอง การรักษาความลับของลูกความ และ
การติดตามและรายงานผลการให้คาปรึกษาทาง
กฎหมาย
Principles of specific legal consultancy,
contact and communication with clients,
principles of preparing documents for the
appeal of the use of state power case
analysis and preparation, preparation of
documents and witnesses for prosecution
techniques for making statements in fighting,
administrative cases client confidentiality and
monitoring and reporting of legal advice
100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ
3 หน่วยกิต
Business Law Clinic
ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารให้ บ ริ ก ารท าง
กฏหมายด้านกฎหมายธุรกิจ การจัดเก็บเอกสาร
การติดต่อและสื่อสารกับลูกความ การวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายด้านกฎหมายธุรกิจ
การเตรียมรูปคดีและแนวทางแก้ไขปัญหาให้ กับ
ลูกความ การจัดเตรียมเอกสารและพยาน การ
รักษาความลับของลูกความ การสังเคราะห์ผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน

สาระที่
ปรับปรุง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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หลักสูตร
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สาระที่
ปรับปรุง

Legal service practice in business law,case
filing, communication with clients, factual and
business law analysis,case theory and clientproblem solving preparation, evidence and
documentary preparation, confidentiality,
experiential and reflective learning
100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3 หน่วยกิต เปิด
Consumer Protection Clinic
รายวิชา
หลั ก การให้ ค าปรึ ก ษ าทางกฎ หมาย
ใหม่
เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โภค การ
ซั ก ถามข้ อ เท็ จ จริ ง การค้ น คว้ า ทางกฎหมาย
การท าความเห็ น ท างกฎ ห มายที่ เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายวิธีพจิ ารณา
คดี ผู้บ ริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบ
ตรง กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมาย
การกู้ ยื ม อั น เป็ น การฉ้ อ โกงประชาชน และ
กฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ผู้ บ ริ โภค เผยแพร่ ค วามรู้ และประสานงาน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ผู้บริโภค
Principle of legal consultation on
consumer protection laws, client interview,
legal research, preparation of preliminary
legal opinion relating to Consumer Protection
Law, Consumer Procedural law, Direct Sales
and Direct Marketing law, Trade Competition
Law, Loans of Money Amounting to Public
Cheating and Fraud Law, and other laws
relating to consumer protection, knowledge
dissemination, cooperation with consumer
protection organizations, experiential and
reflective learning
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100428 ค ลิ นิ ก ก ฎ ห ม าย สิ่ งแ วด ล้ อ ม แ ล ะ 3 หน่วยกิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and NaturalResources
Law Clinic
การวิเคราะห์ทางกฎหมายและนโยบาย
เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาสาระและกระบวนการด้ า น
สิ่งแวดล้อมและทรัพ ยากรธรรมชาติก ฎหมาย
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับมลพิษทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะค วาม ยุ ติ ธ รรม ด้ าน สิ่ งแ วด ล้อ ม ก าร
ดาเนินคดีเกี่ยวกับการกระทาของหน่วยงานของ
รัฐสุ ข ภาพสิ่ง แวดล้ อมที่ ส าคัญ และสิ ท ธิชุม ชน
และสิ่งแวดล้อม
Legal and policy analysis of
substantive and procedural in environmental
and natural resources laws in practice related
to pollutions, natural resources, and
environmental justice, litigation regarding
government agency action, critical
environmental health, and community and
environmental right
100429 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การป ฏิ บั ติ ง าน ก ารเรี ย นรู้ เพิ่ มพู น
ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ
กฎหมายในสถานประกอบการองค์ ก รภาครัฐ
หรือเอกชน
Practice, learning, experience and skills
in law to work in the workplace, public or
private organizations

2.2 วิขาเอก
จานวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 2.2 วิขาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน 27 หน่วยกิต 2.2.1 วิชาเอกบังคับ
100120 ห ลั ก พื้ น ฐาน แ ล ะป ระวั ติ ศ าส ต ร์ 2(1-3-4)
กฎหมาย
Fundamental Principle and Legal
History
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุ
แห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีห้ ลายคน
การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 และ
การฝึ ก วิ เคราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ ทาง

สาระที่
ปรับปรุง
เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่

จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
จานวน 12 หน่วยกิต
นาเนือ้ หา
ไปรวมกับ
รายวิชานิติ
ปรัชญา
และ
รายวิชา
กฎหมาย
แพ่งหลัก
ทั่วไป
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กฎหมาย
Definition, sources, subject, effect of
obligations, plurality of debtors and creditors,
transfer of claims, extinction of obligations in
accordance with the Civil and Commercial
Code, Book II
100320 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
3(2-2-5)
English for Lawyers
การใช้ ภ าษาอั ง กฤ ษเกี่ ย วกั บ ศั พ ท์
กฎหมาย และการอ่านท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
เอกสารทางกฎหมาย การเขี ย นเอกสารทาง
กฎหมาย การร่ า งสั ญ ญ า และการโต้ ต อบ
เอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ การติดต่อ
สนทนาและเจรจากับลูกความชาวต่างชาติ
The use of English language regarding
to law vocabulary and basic reading
comprehension on legal documents, writing of
legal documents, drafting of contracts and
other forms of legal correspondence,
communication and negotiation with
international clients
100321 กฎหมายภาษีอากร
3(2-2-5)
Taxation Law
แนวความคิ ด หลั ก การของการภาษี
อากร หลั ก กฎหมายภาษี อ ากรตามประมวล
รัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ
เฉพาะและอากรแสตมป์ และภาษี เ กี่ ย วกั บ
ทรัพย์สิน
Conception, principles of taxation,
legal principles of taxation under the Revenue
Code, personal income tax, corporate income
tax, value added tax, specific business tax
and stamp duty and tax related to property
100322 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labour Law
หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒ นาการของ
กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยแรงงานสั ม พั น ธ์ กฎหมายคุ้ ม ครอง
แรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับเงินทดแทน การระงับ

หลักสูตร
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สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายไปวิชา
แกน กลุ่ม
กฎหมาย
เกี่ยวกับ
การ
เปลี่ยนแปล
งทางสังคม
และปรับ
รหัสวิชา
เป็น
100319

ย้ายไปวิชา
แกน กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
พาณิชย์
และธุรกิจ
และปรับ
รหัสวิชา
เป็น
100318

ย้ายไปวิชา
แกน กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
มหาชน
และปรับ
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ข้อพิพาทแรงงาน
Legal principles pertaining to labour
law, evolution of labour law, hire-of-work
agreements, labour relation law, labour
protection Law, labour compensation, labour
dispute resolution
100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(1-3-4)
Intellectual Property Law
หลั ก การและทฤษฎี ข องทรัพ ย์สิน ทาง
ปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญ ญา การ
ให้ ค วามคุ้ ม ครองตามกฎหมายทรัพ ย์สิ น ทาง
ปั ญ ญ าโด ยเน้ น ลิ ขสิ ท ธิ์ สิ ท ธิบั ต ร แ ล ะ
เครื่ อ งหมายการค้ า และวิ ธี ก ารขอรั บ การ
คุ้มครอง
Principles and theories of intellectual
property, types of intellectual property,
intellectual property protection emphasizing on
copyright, patent and trademark, intellectual
property protection process
100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุ รัก ษ์ 2(1-3-4)
ทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources
Conservation Law
ความหมาย หลั ก การ พั ฒ นาการและ
โครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวกับ สิ่ง แวดล้อม
และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การ
ควบคุม มลพิษ ทางน้า อากาศ การสั่ น สะเทือน
และเสียง การจัด การขยะมู ล ฝอยและของเสีย
อั น ตรายจากแหล่ ง มลพิ ษ การประเมิ น ผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม สิ ท ธิ ชุ ม ชนและองค์ ก ร
เอกชนในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย
Meaning, principles, development and
structure of laws relating to environmental
and natural resources conservation, water,
air, vibration and noise pollution control, solid
and hazardous waste management from point
source, and environmental impact
assessment, community rights and non-

หลักสูตร
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สาระที่
ปรับปรุง
รหัสวิชา
เป็น
100320

ย้ายไปวิชา
แกน กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
พาณิชย์
และธุรกิจ
ปรับรหัส
วิชา เป็น
100214
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ย้ายไปวิชา
แกน กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
เกี่ยวกับ
การ
เปลี่ยนแปล
งทางสังคม
ปรับรหัส
วิชา เป็น
100314
ปรับหน่วย
กิต
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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government organization in natural resources
and environmental conservation as well as
law enforcement
100420 ว่าความและศาลจาลอง
2(1-3-4)
Advocacy and Moot Court
หลั ก วิช าว่า ความ การเตรีย มคดี การ
เขียนคาฟ้องและคาให้การ วิธีซักถามพยาน การ
ฝึกปฏิบัติโดยจัดขึน้ ในรูปศาลจาลอง
Principles of advocacy, the
preparation of case, plaint and answer
writing, evidence examination, including a
training in Moot Court

100421 ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-3-4)
Research Methodology
ค ว า ม ห ม า ย ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ
วัตถุป ระสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย
รูป แบบ หลัก การและวิธีก ารวิจัย ประเภทของ
การวิจั ย การตั้ ง สมมติ ฐ านการวิ จั ย การวิ จั ย
เกี่ยวกับ กฎหมาย การอภิป ราย การวิเคราะห์
ประเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ ทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
Definition, importance and objectives
of research, research presumption, form,
principles and research method, types of
research, research presumption, legal
research, discussion, analyzing on importance
legal issues problems related to social,
economic and political areas
100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ
2(1-3-4)
Governmental Administration Law
แน วคิ ด ห ลั ก ก ารจั ด ระเบียบ แล ะ
โครงสร้างเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน กฎหมาย
ระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยต่ า ง ๆ การบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ความลับของราชการ งบประมาณ การ
คลั งและพัส ดุ การยกร่างแก้ไขบั ญ ญั ติและอนุ
บัญญัติต่าง ๆ การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย

หลักสูตร
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สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายไปเอก
เลือก กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
อาญาและ
กระบวนกา
รยุติธรรม
ปรับรหัส
วิชา เป็น
100461
และปรับ
หน่วยกิต
ย้ายไปวิชา
แกน กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
เกี่ยวกับ
การ
เปลี่ยนแปล
งทางสังคม
และปรับ
รหัสวิชา
เป็น
100413

ย้ายไปเอก
เลือก กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
มหาชน
ปรับรหัส
วิชา เป็น
100432
และปรับ
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Concepts, Principles of Organizing
Government Officer and Structure in present,
Civil Servants Organizing Laws, Good
Governance, Government Information Law,
Government Secret, Budget, Finance and
Supplies, Law Drafting and amendment,
Legal advisory
100423 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย
6(0-18-9)
LegalProfessional Internship Clinic
หลั ก การประกอบวิช าชี พ กฎหมายใน
องค์กรทางกฎหมายๆ จริยธรรมนักกฎหมายใน
การฝึกประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
กฎหมายในองค์ ก รทางกฎหมายต่ า งๆ การ
ติดตามผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย
Principle of Legal Profession in Legal
Organizations, Lawyer Ethics in Externship,
Legal Knowledge Application in Legal
Organizations, Monitoring and Evaluation of
Externship

* หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 3 รายวิชา
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ จานวนชั่วโมงปฏิบัติ ไม่ต่ากว่า 270 ชั่วโมง
100390 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
2 หน่วยกิต
Clinical Legal Education
(90 ชั่วโมง)
ความรู้ทางกฎหมายภาคปฏิบั ติ ทั กษะ
การประกอบอาชี พ ทางกฎหมาย ค่ า นิ ย มเชิ ง
จริ ย ธรรม รู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด ท าคลิ นิ ก
กฎหมาย การปฏิ บั ติ ก ารภาคสนามด้ วนการ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย การเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน การส่งเสริมการ
เข้าถึงความยุติธรรม
ความรับ ผิด ชอบของนั ก กฎหมายต่ อลู ก ความ
และสังคม
Practical legal knowledge, Legal
professional skills, Ethical values, Form and
method of law clinic, Legal aid field work,
Legal Knowledge Dissemination for

หลักสูตร
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สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต

ย้ายไปวิชา
แกน กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
เกี่ยวกับ
การ
เปลี่ยนแปล
งทางสังคม
ปรับรหัส
วิชา เป็น
100420
และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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Community, Access to justice promotion,
Lawyer’ s Responsibilities to Clients and
Society
100391 คลินิกกฎหมายทั่วไป
2 หน่วยกิต
General Law Clinic
(90 ชั่วโมง)
หลั ก การให้ ค าปรึ ก ษาทางกฎหมาย
ทั่วไป การจัดการสานักงานกฎหมายและการฝึก
ภาคปฏิ บั ติ การซั ก ถามข้ อ เท็ จ จริ ง การท า
ความเห็นทางกฎหมายเบื้องต้น การจัดเตรียม
ท าเอกสารทางกฎหมาย การจั ด ประชุ ม ทาง
กฎหมายกับ ลู ก ความ การรัก ษาความลั บ ของ
ลูกความ
Principle in general legal consultancy,
the organization of law firm and practical, the
investigation and examination of facts,
preparation of preliminary legal opinion, legal
documents preparation, legal meeting with
clients, Client’s Confidentiality
100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน
Community Law Teaching Clinic
รู ป แบบและวิ ธี ก ารสอนกฎหมายใน
ชุมชน การเตรียมข้อมูลทางกฎหมาย การสอน
กฎหมายในชุมชนพื้นที่ห่างไกลด้อยโอกาสทาง
สังคม การรับฟั งข้อเท็ จจริงจากลูก ความ การ
ประเมิ น ผลความรู้ ท างกฎหมาย การวินิ จ ฉั ย
ปัญ หาทางกฎหมายเบื้องต้น การให้ค าแนะน า
ทางกฎหมายเบื้ อ งต้ น การส่ ง ต่ อ ปั ญ หาทาง
กฎหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
Form and Legal Teaching
Methodologies in Community, Legal Content
Preparation, Community Teaching Law Clinic
in Remote Areas, Facts Receiving from
Clients, Legal Knowledge Evaluation, Basic
Legal Problem Analysis, Basic Legal Advice
and Legal Problem Refer to Expertise
100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความ
ยุติธรรมในสังคม
Legal Aid Clinic for Social Justice
หลั ก การให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ทางกฎหมายเพื่ อ

2 หน่วยกิต
(90 ชั่วโมง)

2 หน่วยกิต
(90 ชั่วโมง)

หลักสูตร
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สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายไปวิชา
แกน กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
เกี่ยวกับ
การ
เปลี่ยนแปล
งทางสังคม
ปรับรหัส
วิชา เป็น
100421
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ย้ายไปวิชา
แกน กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
เกี่ยวกับ
การ
เปลี่ยนแปล
งทางสังคม
ปรับรหัส
วิชา เป็น
100422
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ย้ายไปวิชา
แกน กลุ่ม
วิชา
กฎหมาย
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ความยุ ติ ธ รรมในสั ง คม การให้ บ ริ ก ารทาง
กฎหมายโดยไม่รับ ค่าตอบแทน การช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ ผู้ ด้ อ ยโอกาสด้ า นสิ ท ธิ แ ละ
สถานะบุคคล สัญชาติ ความยากไร้ ขาดความรู้
ทางกฎหมาย การแนะนาและส่งต่อปัญ หาทาง
กฎหมาย การเข้า สู่ ก ระบวนการยุ ติธ รรมทาง
ปกครองและศาล
Principle of Legal Aid Clinic for Social
Justice, Pro Bono Legal Service, Legal Aid for
Marginalized in Right and Status; Stateless,
Poor, Lack of Legal Knowledge, Legal Advice
and Case Refer, Access to Justice in
Administration and Court
100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน
2 หน่วยกิต
Specific Legal Skill Clinic
(90 ชั่วโมง)
หลั ก การให้ ค าปรึ ก ษาทางกฎหมาย
เฉพาะด้าน การติดต่อและสื่อการกับลูกความ
การติดตามและรายงานผลการให้คาปรึกษาทาง
กฎหมาย การวิเคราะห์แ ละเตรียมรูป คดี การ
จัด เตรี ยมเอกสารและพยานในการด าเนิ น คดี
และการรักษาความลับของลูกความ
Principle in specific legal consultancy,
communication with clients, case report and
monitoring, case theory and analysis, case
evidence and documentary preparation,
confidentiality
2.2.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.2.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
1. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2(1-3-4)
100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3(2-2-5)
Administrative Procedure Law
Administrative Procedure Law
หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสาร
หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสาร
บั ญ ญั ติ ชั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครอง ค าสั่ ง ทาง
บั ญ ญั ติ ชั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครอง ค าสั่ ง ทาง
ปกครอง การพิ จ ารณาทางปกครอง อ านาจ
ปกครอง การพิจารณาทางปกครอง อานาจดุลย
ดุลยพินิจ การอุทธรณ์คาสั่ งทางปกครอง การ
พินิจ การอุท ธรณ์ ค าสั่ งทางปกครอง การเพิ ก
เพิกถอนคาสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณา
ถอนคาสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่
ใหม่ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการ
การบังคับทางปกครอง คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การค้นคว้า และ
ราชการทางปกครอง แบบ พิ ธี ใ นการตรา

สาระที่
ปรับปรุง
เกี่ยวกับ
การ
เปลี่ยนแปล
งทางสังคม
ปรับรหัส
วิชา เป็น
100423
และ ปรับ
ชื่อวิชา
ปรับหน่ย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ปิดรายวิชา

ปรับหน่วย
กิตและ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

148
หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของ
ศาลและคาวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ย วข้องกับ
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
General substantive and procedural
principles of administrative law relating to
administrative officials, administrative orders,
administrative consideration procedure,
discretionary power, administrative order
appealing, revocation of administrative orders,
request for retrial, administrative execution
and committee on administrative procedure,
searching and analyzing the legal issues, case
laws, decisions of other related organizations

100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นและ 2(1-3-4)
ภาษีอากรส่วนท้องถิ่น
Local Government and Taxation Law
แนวความคิ ด วิ วั ฒ นาการของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลัก การกระจายอานาจ
ทางปกครอง แผนและขั้ น ตอนการกระจาย
อานาจ การกระจายอานาจทางการคลัง รายรับ
รายจ่ายและการก่อหนี้ การจัดรูป แบบองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภาท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ย
บริห าร ภารกิ จ อ านาจ และหน้ า ที่ วิ นั ย และ
ความรับ ผิดของข้า ราชการและเจ้าหน้าที่ และ
การควบคุ ม ตรวจสอบองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถิ่ น ความหมาย ที่ ม า และหลั ก กฎหมาย
ภาษีอากรส่วนท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่ง
ปลู ก สร้าง ภาษี บ ารุง ท้ อ งที่ ภาษี ป้ า ย การยื่ น
แบบแสดงรายการ การคานวณและจัดเก็บภาษี
อากร การระงั บ ข้ อ พิ พ าททางภาษี อ ากรที่
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Conception, evolution of local
administrative authorities, principle of
decentralization, plan and step of
decentralization, fiscal decentralization,
revenue, expense and debt, organization of
local administrative authorities, executive and
council, function, power and duties, disciplines
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กฎหมายล าดั บ รอง การค้ น คว้ า และการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของ
ศาลและคาวิิจฉั
นิ ยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
General substantive and procedural
principles of administrative law relating to
administrative officials, administrative orders,
administrative consideration procedure,
discretionary power, administrative order
appealing, revocation of administrative orders,
request for retrial, administrative execution
and committee on administrative procedure,
ordinance in enacting secondary laws,
searching and analyzing the legal issues, case
laws, decisions of other related organizations
100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นและ 3(2-2-5)
ภาษีอากรส่วนท้องถิ่น
Local Government and Taxation Law
แนวความคิ ด วิ วั ฒ นาการของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการกระจายอานาจ
ทางปกครอง แผนและขั้ น ตอนการกระจาย
อานาจ การกระจายอานาจทางการคลัง รายรับ
รายจ่ายและการก่อหนี้ การจัดรูปแบบองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภาท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ย
บริ ห าร ภารกิ จ อ านาจ และหน้ า ที่ วิ นั ย และ
ความรับ ผิด ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และ
การควบคุ ม ตรวจสอบองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ความหมาย ที่ ม า และหลั ก กฎหมาย
ภาษีอากรส่วนท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่ง
ปลู ก สร้ า ง ภาษี บ ารุง ท้ อ งที่ ภาษี ป้ า ย การยื่ น
แบบแสดงรายการ การคานวณและจัดเก็บภาษี
อากร การระงั บ ข้ อ พิ พ าททางภาษี อากรที่
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Conception, evolution of local
administrative authorities, principle of
decentralization, plan and step of
decentralization, fiscal decentralization,
revenue, expense and debt, organization of
local administrative authorities, executive and
council, function, power and duties, disciplines

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับหน่วย
กิต
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and responsibilities for officer and controlling,
meaning, sources and local taxation law
principles, land and building tax, and
signboard tax, filing of declared items,
calculation and collection, tax disputes
resolution relating to local authorities
100332 สิทธิขั้นพืน้ ฐาน
2(1-3-4)
Basic Rights
บ่ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของสิ ท ธิ ขั้ น
พื้นฐาน ความหมาย และความสาคัญของสิทธิ
ขั้นพืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขั้น
พื้ น ฐาน ขอบเขตในการใช้ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
กระบวนการในการรักษาและคุ้มครองสิทธิขั้น
พื้ น ฐาน การค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น
ปั ญ หากฎหมาย ค าตั ด สิ น ของศาลและค า
วินจิ ฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้อง
Origin and development of basic
rights, meaning and importance of basic rights
under the constitution, types of basic rights,
scope of basic rights, preservation and
protection of basic rights process, searching
and analyzing the legal issues, case laws,
decisions of other related organizations

100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
2(1-3-4)
Public Economic Law
แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิด และ
หลั ก กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิ จ หลั ก เสรี
นิยม หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัด
องค์กรและวิธีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของ
รั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ รั ฐ สวั ส ดิ ก าร การควบคุ ม
ตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิ จ โดย
องค์กรตุลาการ การค้นคว้า และการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาลและ
คาวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
มหาชนทางเศรษฐกิจ
Conception, evolution, origin, sources
and principles of public economic law,
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and liabilities for officers, and controlling of
local administrative authorities, meaning,
sources and local taxation law principles, land
and building tax, and signboard tax, filing of
declared items, calculation and collection, tax
disputes resolution relating to local authorities
100332 สิทธิขั้นพืน้ ฐาน
Basic Rights
บ่ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของสิ ท ธิ ขั้ น
พื้นฐาน ความหมาย และความสาคัญ ของสิทธิ
ขั้นพืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขั้น
พื้ น ฐาน ขอบเขตในการใช้ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
กระบวนการในการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้น
พืน้ ฐาน บทบาทของฝ่ายตุลาการในการคุ้มครอง
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน การค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์
ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาล และ
คาวิิจฉั
นิ ยองค์กรที่เกี่ยวข้อง
Origin and development of basic
rights, meaning and importance of basic rights
under the constitution, types of basic rights,
scope of basic rights, preservation and
protection of basic rights process, the role of
the judiciary in protecting basic rights
,searching and analyzing the legal issues,
case laws, decisions of other related
organizations
100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
Public Economic Law
แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิด และ
หลั ก กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิ จ หลั ก เสรี
นิยม หลั กการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัด
องค์กรและวิธีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของ
รั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ รั ฐ สวั ส ดิ ก าร การควบคุ ม
ตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิ จ โดย
องค์กรตุลาการ การค้นคว้า และการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาลและ
คาวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
มหาชนทางเศรษฐกิจ
Concepts, evolution, sources and
principles of public economic law, liberalism

สาระที่
ปรับปรุง

3(2-2-5)

ปรับหน่วย
กิตและ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

3(2-2-5)

ปรับหน่วย
กิต
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liberalism principle, principle of economic
intervention, institutionalization, and measures
of economic intervention of state, state
enterprise, welfare state, controlling on state’s
economic intervention by judicial bodies,
searching and analyzing the legal issues, case
laws, decisions of other related organizations
100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
2(1-3-4)
English Constitutional Law
ค ว า ม ห ม า ย พั ฒ น า ก า ร ท า ง
ประวัติศาสตร์ หลักความคิดพื้นฐาน แหล่งที่มา
ของรั ฐธรรมนูญ อั งกฤษ สถาบั น ที่ ส าคั ญ ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ อั ง กฤษ ได้ แ ก่ พระมหากษั ต ริ ย์
รัฐ สภา การปกครองส่ วนกลาง การปกครอง
แบบโอนอ านาจ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญ หากฎหมาย ค าตั ด สิ น ของศาลและค า
วินิ จฉัยขององค์ ก รอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญอังกฤษ
Definition, historical development,
fundamental theoretical principles, sources of
English Constitution, important institutions of
English Constitution such as crown,
parliament, central government, devolved
government, local government, European
Union Relationship, human rights protection,
searching and analyzing the legal issues, case
laws, decisions of other related organizations
100432 ระบบกฎหมายอังกฤษ
2(1-3-4)
English Legal System
ความหมาย หลั ก ความคิ ด พื้ น ฐาน
แหล่ ง ที่ ม า ระบบศาล ผู้ พิ พ ากษา ผู้ ป ระกอบ
วิ ช าชี พ กฎหมาย การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
กฎหมาย ระบบยุ ติ ธ รรมทางอาญ า ระบบ
ยุติธ รรมทางแพ่ งและพาณิ ช ย์ ระบบยุติธ รรม
ทางครอบครัว ระบบยุติธรรมทางปกครองของ
ระบบกฎหมายอังกฤษ การเขียน การอ่าน การ
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principle, principle of economic intervention,
institutionalization and measures of economic
intervention of state, state enterprise, welfare
state, controlling on state’ s economic
intervention by judicial bodies, researching
and analyzing legal issues, case laws, and
decisions of other organizations relating to
public economic law
100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
English Constitutional Law
ค ว า ม ห ม า ย พั ฒ น า ก า ร ท า ง
ประวัติศาสตร์ หลักความคิดพื้นฐาน แหล่งที่มา
ของรัฐ ธรรมนู ญ อั งกฤษ สถาบั น ที่ส าคัญ ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ อั ง กฤษ ได้ แ ก่ พระมหากษั ต ริ ย์
รัฐสภา การปกครองส่ วนกลาง การปกครอง
แบบโอนอ านาจ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญ หากฎหมาย ค าตั ด สิ น ของศาลและค า
วินิ จฉัยขององค์ ก รอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญอังกฤษ
Definition, historical development,
fundamental theoretical principles, sources of
English Constitution, important institutions of
English Constitution such as crown,
parliament, central government, devolved
government, local government, relationship
with European Union, human rights protection,
researching and analyzing legal issues, case
laws, and decisions of other related
organizations

สาระที่
ปรับปรุง

3(2-2-5)

ปรับหน่วย
กิต

ปิดรายวิชา
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ค้น คว้า การวิเคราะห์ ก ฎหมาย และค าตั ด สิ น
ของศาลในระบบกฎหมายอังกฤษ
Definition, historical development,
fundamental theoretical principles, local
government structure, local council, local
executive, competences, local officer, local
finance, relationship between state and local
authorities, relationship between local
authorities themselves of French local
government law, writing, reading, searching
and analyzing the legislations, case laws in
English legal System
100433 กฎหมายประกันสังคม
2(1-3-4)
Social Security Law
หลั ก ทั่ วไปกฎหมายแรงงาน ที่ม าและ
วิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม สิทธิใน
การเข้ า ถึ ง ประกั น สั ง คม การคุ้ ม ครองผู้ ใ ช้
แรงงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานตาม
กฎหมายประกั น สั ง คม สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข อง
นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม
การค้น คว้า และการวิเคราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หา
กฎหมาย คาตัดสินของศาลและคาวินิจฉัยของ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันสังคม
Principal and basic concepts of social
security law, Source and Evolution of Social
Security law, Right to social security, Laborer
protection and right of laborer to social
security law, Right and duty of employer and
employee according to social security law,
searching and analyzing the legal issues, case
laws, decisions of other related organizations
100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน
2(1-3-4)
Current Topics in Public Law
กฎหมายมหาชนในปัจจุบัน ความหมาย
ลั ก ษณะ การบั งคั บ ใช้ก ฎหมาย คดีค วามทาง
มหาชนในปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายมหาชน
Current public law, meaning,
characteristic, law enforcement, current
dispute in public law and trend of public law
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100433 กฎหมายประกันสังคม
Social Security Law
หลั ก ทั่ วไปกฎหมายแรงงาน ที่ ม าและ
วิวัฒ นาการของกฎหมายประกันสังคม สิท ธิใน
การเข้ า ถึ ง ประกั น สั ง คม การคุ้ ม ครองผู้ ใ ช้
แรงงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานตาม
กฎหมายประกั น สั ง คม สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข อง
นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม
การค้ น คว้า และการวิเคราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หา
กฎหมาย คาตัดสิน ของศาลและคาวินิจฉัยของ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันสังคม
Basic principles and concepts of social
security law, source and evolution of social
security law, rights to social security, laborer
protection and rights of laborer according to
social security law, rights and duty of
employer and employee according to social
security law, researching and analyzing legal
issues, case laws, decisions of other related
organizations
100434 หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ในกฎหมายมหาชน
Current Topics in Public Law
กฎหมายมหาชนในปั จ จุ บั น การตรา
กฎหมาย การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย การตี ค วาม
กฎหมาย คดีค วามทางมหาชนในปั จจุบั น และ
แนวโน้มกฎหมายมหาชน
Current public law, law Enactment,
law enforcement, law interpretation, current

สาระที่
ปรับปรุง

3(2-2-5)

ปรับหน่วย
กิต

3 (2-2-5)

ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

dispute in public law and trend of public law
100432 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ
Governmental Administration Law
แนวคิ ด ห ลั ก ก ารจั ด ระเบี ยบ ก าร
ปกครองรัฐ และโครงสร้างเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ปัจจุบัน กฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายข้อมูล
ข่ า วสารของราชการ ความลั บ ของราชการ
งบประมาณ การคลังและพัสดุ การยกร่างแก้ไข
บทบั ญ ญั ติแ ละอนุ บั ญ ญั ติต่า ง ๆ การตอบข้อ
หารื อ ด้ า นกฎหมาย การค้ น คว้ า และการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาวิิจฉั
นิ ยของ
องค์ ก รอื่น ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กฎหมายบริห ารงาน
ภาครัฐ
Concepts, Principles of Organizing
Government Officer and Structure in present,
Civil Servants Organizing Laws, Good
Governance, Government Information Law,
Government Secret, Budget, Finance and
Supplies, Law Drafting and amendment, Legal
advisory, searching and analyzing the legal
issues, case laws, decisions of other related
organizations
100435 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
Human Rights Law
ค วาม ห ม ายแล ะป รั ช ญ าของสิท ธิ
มนุษยชน กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง
ป ระเท ศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารคุ้ ม ค รองสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน กลไก วิ ธีก าร และการส่ ง เสริม การ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยและ
ระหว่างประเทศ องค์กรที่ทาหน้าที่คุ้มครองและ
ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง ภายในประเทศและ
ระหว่ า งประเทศ การค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์
ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาลและ
ค าวินิจฉัยองค์ก รที่เกี่ยวข้องกับ สิ ท ธิม นุ ษ ยชน
และฝึ ก วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ ทาง
กฎหมาย
Meaning and philosophy of human
rights, protection of human rights at

3 (2-2-5)

ย้ายจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
วิชา
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

3(2-2-5)

ย้ายจาก
กลุ่ม
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ
ปรับรหัส
วิชา ปรับ
หน่วยกิต
และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

international and regional level, mechanisms,
means and promotion of human rights
protection in Thailand and International,
human rights protection and promotion
organization in Thailand and International
context, searching and analyzing the legal
issues, case laws, decisions of other related
organizations and analyzing on importance
legal issue training
2. กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ

2. กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

100340 กฎ หมายล้ ม ละลายและการฟื้ น ฟู 2(1-3-4)
กิจการ
Bankruptcy and Reorganization Law
วิวัฒ นาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อานาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย
และการฟื้นฟูกิจการ
Evolution, characteristic and objective
of bankruptcy law, debtors’
asset
management, roles of receivers, court’ s
competence,
bankruptcy
procedures,
reorganization
100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(1-3-4)
Consumer Protection Law
แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ ข องผู้ บ ริ โ ภค และหลั ก กฎหมายที่
เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภค วิ ธี
พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โภค กลไกและการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
Concept relating to the protection of
rights and benefits of consumers, and
principle of consumer protection law,
procedure, mechanisms and legal
enforcement relating to consumer protection
100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
2(1-3-4)
Trade Competition Law
ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ของไทย รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระทาที่มี

100340 กฎหมายล้ ม ละลายและการฟื้ น ฟู
กิจการ
Bankruptcy and Reorganization Law
วิวัฒ นาการ ลักษณะและวัตถุป ระสงค์
ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อานาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย
และการฟื้นฟูกิจการ
Evolution, characteristic and objective
of bankruptcy law, debtors’
asset
management, roles of bailiffs, court’ s
competence, bankruptcy legal procedures,
reorganization
100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Consumer Protection Law
แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ ข องผู้ บ ริ โภค และหลั ก กฎหมายที่
เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภค วิ ธี
พิ จ ารณาคดี ผู้ บ ริ โภคกลไกและการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
Concept relating to the protection of
rights and benefits of consumers, and principle
of consumer protection law, procedure,
mechanisms and legal enforcement relating to
consumer protection
100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
Trade Competition Law
ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ของไทย รูปแบบพฤติก รรมหรือการกระทาที่มี

3 (2-2-5)

เปลี่ยน
กลุ่มวิชา
ปรับหน่วย
กิต

3 (2-2-5)

ปรับหน่วย
กิต

3 (2-2-5)

ปรับหน่วย
กิต
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หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผลต่ อ การแข่ ง ขั น ทางการค้ า ที่ ไม่ เ ป็ น ธรรม
มาตรการในการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
และการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ต่อการแข่งขันทาง
การค้ า หรื อ ขั ด ขวางการพั ฒ นาเศรษ ฐกิ จ
กระบวนการร้องเรียนและการดาเนินคดีกับการ
ปฏิบั ติท างการค้าที่ไม่เป็ นธรรม กฎหมายและ
นโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนและ
ระหว่างประเทศ
History of laws on trade competition in
Thailand, types of conduct and performance
which effect unfair competition, measures for
antitrust and eliminating obstacles in trade
competition and economics development,
petition process and unfair trade practice
litigation, ASEAN and international laws and
policy according to trade competition
100440 การร่างสัญญาและการเจราต่อรอง
2(1-3-4)
Contractual Drafting and Negotiation
หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม
และสัญ ญาแบบต่าง ๆ การใช้ถ้อ ยคาภาษาให้
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย การฝึ ก ทั ก ษะและการ
เตรียมการเจรจาต่อรอง
Juristic act and contractual drafting,
and various type of contracts, the use of
legal vocabulary and terminology, preparation
and skill in negotiating
100441 กฎหมายประกันภัย
2(1-3-4)
Insurance Law
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภั ย
ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการ
รับขน การประกันภัยค้าจุนและการประกันชีวิต
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
General principles of insurance law,
insurance against loss, special rules for
insurance on carriage, guarantee insurance
and insurance on life according to the Civil
and Commercial Code, Book III
100442 กฎหมายภาษีการบริโภค
2(1-3-4)
Consumption Tax
หลักการและแนวคิดของกฎหมายภาษี

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
ผลต่ อ การแข่ ง ขั น ทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม
มาตรการในการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
และการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ต่อการแข่งขันทาง
การค้ า ห รื อ ขั ด ขวางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
กระบวนการร้องเรียนและการดาเนินคดีกับการ
ปฏิ บั ติท างการค้าที่ไม่ เป็ น ธรรม กฎหมายและ
นโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนและ
ระหว่างประเทศ
History of competition law in Thailand,
types of conduct and performance affecting
unfair competition, measures for antitrust and
eliminating obstacles in trade competition and
economics development, petition process and
unfair trade practice litigation, ASEAN and
international laws and policy according to
trade competition
100440 การร่างสัญญาและการเจราต่อรอง
Contractual Drafting and Negotiation
หลัก เกณฑ์แ ละวิธีการยกร่างนิติก รรม
และสั ญ ญาแบบต่า ง ๆ การใช้ถ้อยค าภาษาให้
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย การฝึ ก ทั ก ษะและการ
เตรียมการเจรจาต่อรอง
Contract drafting principles and
methods, types of contracts, the use of legal
vocabulary and terminology, negotiation skills
and preparation

3 (2-2-5)

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับหน่วย
กิต

ย้ายไปกลุ่ม
กฎหมาย
เอกชน
ปรับรหัส
วิชา เป็น
100392
และปรับ
หน่วยกิต

100441 กฎหมายภาษีการบริโภค
Consumption Tax
หลักการและแนวคิดของกฎหมายภาษี

3 (2-2-5)

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหน่วย
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หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560
การบริโภค ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิ ต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Principles and concepts of laws on
consumption tax, specific business tax, excise
tax, value added tax
100443 กฎหมายการบริหารองค์กรธุรกิจ
2(1-3-4)
Business Corporate law
แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายองค์กร
องค์กรธุรกิจ ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายองค์กรธุรกิจในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย
วิ เ ค ราะ ห์ ค วาม แ ต ก ต่ าง ข อ งโค รงส ร้ า ง
คณะกรรมการ หน้า ที่ แ ละความรับ ผิด ในการ
จัดการ ความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการและผู้ถือ
หุ้ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ แ ละผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ย
บรรษัทภิบาล และวิเคราะห์การจัดการบริษัท
Concept and theory of corporate law,
business organization, philosophy and core
principles of corporate law in continental
Europe and Asia, analysis of the differences of
board structures, duties and liabilities of
management, conflicts between directors and
shareholders, dominant shareholders and
minority shareholders, corporate governance,
and analysis businesses management
100444 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว
2(1-3-4)
Law related Family Business
หลั ก การ และทฤษฎี ของกฎหมาย
ธุ ร กิ จ ครอบครั ว ประเภท โครงสร้ า ง และ
องค์ประกอบ ของกฎหมายธุรกิจครอบครัว การ
สืบ ทอดความเป็ น เจ้ า ของ ก่ อ ตั้ งและวางแผน
ปฏิบัติสาหรับธุรกิจครอบครัว
Principles and theories of family
business law, types, structure and
constituents of family business, succession of
ownership, establishment and strategic
planning for the family business

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
การบริโภค ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีส รรพสามิ ต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Principles and concepts of laws on
consumption tax, specific business tax, excise
tax, value added tax

สาระที่
ปรับปรุง
กิต

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560

3. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
2(1-3-4)
International Organization Law
วิ วั ฒ นาการและการก่ อ ตั้ ง องค์ ก าร
ระหว่างประเทศ ทฤษฎี ทั่ วไปทางกฎหมายว่า
ด้วยองค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศระดั บ สากลและระดั บ ภู มิ ภ าค และ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศ
ระดั บ สากลกับ องค์ก ารระหว่างประเทศระดั บ

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
100343 ตราสารเปลี่ยนมือ
Negotiable Instruments
กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
หลักทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน เช็ค การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน
การรับรองและอาวัล ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ บรรพ 3 และตราสารเปลี่ ยนมื อ
ป ร ะ เภ ท ต่ า ง ๆ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติค วามรับ ผิด อัน เกิด จากการใช้
เช็ค
Law of bills and current account, the
general provisions of bill, bill of exchange,
promissory notes, cheque drawing and
endorsement of bill of exchange, acceptance
and Aval under the Civil and Commercial
Code, Book III, and a negotiable instruments in
various types and Offenses Relate to Cheque
Act
100442 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายภาษีอากร
Current Topics inTaxation Law
ศึก ษา เรียนรู้ อธิบ ายและวิเคราะห์ ถึง
ปั ญ หาส าคัญ ต่า ง ๆ ที่เกิด ขึ้น ในกฎหมายภาษี
อากร แล้วน าประเด็ น ปั ญ หาที่ ส นใจมาพูด คุ ย
แลกเปลี่ยนความรู้ วิพากษ์ วิจารณ์ในห้องเรียน
หาข้ อสรุป และทางแก้ปั ญ หาร่วมกั น ระหว่า ง
ผู้สอนกับผูเ้ รียน
Discussion and analysis on significant
issues pertaining to Taxation Law, exchanging
knowledge, discussion, and seeking solutions
by instructor and students interactive
participation
3. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
International Organization Law
วิ วั ฒ นาการและการก่ อ ตั้ ง องค์ ก าร
ระหว่า งประเทศ ทฤษฎี ทั่ วไปทางกฎหมายว่ า
ด้วยองค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศระดั บ สากลและระดั บ ภู มิ ภ าค และ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศ
ระดั บ สากลกับ องค์ก ารระหว่างประเทศระดั บ

สาระที่
ปรับปรุง
3(2-2-5)

ย้ายมาจาก
วิชาแกน
เปลี่ยนเป็น
วิชาเอก
เลือก
ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับหน่วย
กิต

3(2-2-5)

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3 (2-2-5)

ปรับหน่วย
กิต
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นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ภู มิ ภ าค การสื บ ค้น และการวิเคราะห์ ป ระเด็ น
สาคัญ ทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
องค์การระหว่างประเทศ
Evolution and establishment of
international organizations, general legal
theories relating to international organizations,
universal and regional international
organizations, and their relationships,
searching and analyzing an importance issue
of international organizations on International
Law
100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 2(1-3-4)
International Law of the Sea
ที่มาของกฎหมายทะเล การกาหนดเขต
ทางทะเล น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขต
ต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจาเพาะ ทะเลหลวง เขต
อานาจรัฐเหนื อ เขตทางทะเล การส ารวจและ
การนาทรัพยากรทางทะเลทั้ง ที่มี ชีวิต และไม่ มี
ชีวติ มาใช้ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับ
ข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของ
ศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
Sources of law of the sea, maritime
zone delimitation, internal waters, territorial
sea, contiguous zone, exclusive economic
zone, high sea, jurisdiction of states over the
maritime zones, exploitation of living and nonliving maritime resources, searching and
analyzing the legal dispute of International
Court of Justice

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
ภู มิ ภ าค การสื บ ค้ น และการวิเคราะห์ ป ระเด็ น
สาคัญ ทางกฎหมายระหว่ างประเทศที่เกี่ยวกับ
องค์การระหว่างประเทศ
Evolution and establishment of
international organizations, general legal
theories relating to international organizations,
universal and regional international
organizations, and their relationships,
searching and analyzing an importance issue
of international organizations on International
Law
100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 3(2-2-5)
International Law of the Sea
ประวัติความเป็ น มาของกฎหมายทะเล
การก าหนดเส้น ฐาน การก าหนดเขตทางทะเล
น่านน้าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขต
เศรษฐกิ จ จ าเพาะ ทะเลหลวง เขตอ านาจรั ฐ
ชายฝั่งเหนือเขตทางทะเล และสิทธิของรัฐอื่นที่มี
ในเขตทางทะเลแต่ละเขต การผ่านเข้าไปในเขต
ทางทะเลของรัฐชายฝั่ง การสารวจและการน า
ทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตมา
ใช้ การสื บ ค้ น และการวิ เ คราะห์ ก ารระงั บ ข้ อ
พิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยทะเล ปัญ หากฎหมายทางทะเล
ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
History of law of the sea,
demarcation, maritime zone decarmation,
internal waters, territorial sea, contiguous
zone, exclusive economic zone, high sea,
jurisdiction of states over the maritime zones,
other state right over various maritime zones,
entering state maritime zone, researching and
exploitation of living and non-living maritime
resources, researching and analyzing the legal
dispute of International Court of Justice; sea
law division, sea law dispute among Thailand
and neighbor states

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับหน่วย
กิตและ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560
100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน
2(1-3-4)
ASEAN Community Law
ความสั ม พัน ธ์ภ ายใต้กฎหมายระหว่า ง
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน โครงสร้างของ
สถาบั นในอาเซียน กฎบัต รอาเซียน ประชาคม
เศรษ ฐกิ จ อ าเซี ยน ป ระชาค ม สั งค ม แ ล ะ
วั ฒ นธรรมอาเซี ย น ประชาคมการเมื อ งและ
ความมั่ นคงอาเซี ยน กลไกการระงับ ข้อพิ พาท
และประเด็นอื่น ๆ ทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน
Relations between international law in
ASEAN Community, the structure of the
institutions in ASEAN, the ASEAN Charter,
ASEAN Economic Community, ASEAN SocioCultural Community, ASEAN Political-Security
Community, Dispute resolution mechanism
and other legal issues in international law that
result in legal relations between the ASEAN
countries

100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี
2(1-3-4)
Maritime Law
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
ทางทะเลระหว่างประเทศ สั ญ ญาเช่าเรือ การ
ประกันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของ
สินค้าในเรือ สิทธิของผู้ปฏิบัติงานทางทะเลการ
ช่วยเหลือกู้ภั ยทางทะเล และอุบั ติเหตุ ท างเรือ
การสืบค้นและการวิเคราะห์สัญ ญาที่เกี่ยวข้อง
กับ การเช่าเรือและขนส่ง ทางทะเลรวมถึง การ
ประกันภัยทางทะเล
Legal principles relating to
international carriage of goods by sea, various
contracts on hire of ship, maritime insurance
average of damages of goods in the ship,
right of practitioner in the sea; salvage and
collision at sea, Searching and Analyzing of
contract related to charter-party, carriage of
goods by sea and marine insurance

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน
ASEAN Community Law
ความสั ม พั น ธ์ ภ ายใต้ ก ฎหมายระหว่า ง
ประเทศในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นตามกฎบั ต ร
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความมุ่ ง ประสงค์ แ ละหลั ก การของอาเซี ย น
ส ภ าพ บุ ค ค ล ต าม ก ฎ ห ม าย ข อ งอ าเซี ย น
โครงสร้ า งขององค์ ก รในอาเซี ย น องค์ ก รที่ มี
ความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิและความคุ้ม
กัน ของอาเซียน กลไกการระงับ ข้อพิพาท และ
ประเด็ น อื่ น ๆทางกฎหมายระหว่า งประเทศ ที่
ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน
Relations under international law in
ASEAN Community, the structure of the
institutes in ASEAN, the ASEAN Charter,
ASEAN Economic Community, ASEAN SocioCultural Community, ASEAN Political-Security
Community, dispute resolution mechanism and
other legal issues in international law that
result in legal relations between the ASEAN
countries
100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี
Maritime Law
ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย พ า ณิ ช ย น า วี เช่ น
กฎหมายเกี่ยวกับ เรือเดินทะเล การจานองเรือ
และบุริมสิทธิทางทะเล ความผิดและการจากัด
ความรับผิดของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดินทะเล
การรับขนของทางทะเล ความผิดอันเกิดจาก
เรือ โดนกั น การช่ วยเหลื อ กู้ ภั ย ทางทะเล การ
เฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และการประกันภัยทาง
ทะเล
This course is dedicated to exploring
principles in maritime law e.g. the law on sea
liners, the law related to mortgage of vessels
and maritime preferential rights, liability and
limitation of liability of shipowners, charter
parties, carriage of goods by sea, liability for
vessel collision, sea salvage, general average
and marine insurance.

สาระที่
ปรับปรุง
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หลักสูตร
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100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2(1-3-4)
International Trade law
วิ วั ฒ นาการและที่ ม าของกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลง
ในทางระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศ สัญญาการค้าระหว่างประเทศ ซีไอเอฟ
ซี แ อนด์ เอฟ และเอฟโอบี สั ญ ญาทางการค้ า
การรั บ ขน การขนส่ ง การช าระราคา การ
ประกั น ภั ย ข้ อ ตกลงขององค์ ก ารการค้ า โลก
ข้อ ตกลงว่า ด้ ว ยพิ กั ด อั ต ราภาษี ศุ ล กากรและ
การค้า และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า กระบวนการระงับ
ข้ อ พิ พ าททางการค้ า ระหว่ า งประเทศ และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติในทางการค้าระหว่างประเทศ
การสืบค้นและวิเคราะห์เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
สินค้าระหว่างประเทศสัญญาการชาระเงินแบบ
เลตเตอร์ออฟเครดิต การขนส่งสิน ค้า ระหว่า ง
ประเทศ และการประกั น ภั ย สิ น ค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ
Evolution and sources of international
trade law, international agreement and
regulations concerning international trade,
international contracts, CIF, C&F and FOB,
trading contracts, couriers, transportation,
payment, insurance, international economic
regulations affecting international trade,
Agreements under World Trade Organization,
General Agreement on Tariffs and the
agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights ( TRIPS) , dispute
settlement and practice in international trade
,searching and analyzing of contract related to
international sale of goods, letter of credit,
international carriage of goods and
international insurance
100450 กฎหมายสนธิสัญญา
2(1-3-4)
Law of Treaties
ความหมายของสนธิ สั ญ ญา การท า
สนธิ สั ญ ญา การให้ ค วามยิ น ยอมของรั ฐ เพื่ อ
ผูกพันตาม สนธิสัญญา การตั้งข้อสงวน การมี

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาระที่
ปรับปรุง

100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade law
วิวัฒ นาการและลั ก ษณะธุ รกิ จการค้ า
ระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อตกลงทางการ
ค้ า ที่ เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาซื้ อ ขายระหว่ า งประเทศ
ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสัญญาซือ้
ขายระหว่ า งประเทศและอิ น โคเทอม องค์ ก ร
การค้ า โลกและข้ อ ตกลงองค์ ก ารการค้ า โลก
อาทิ เช่น ความตกลงทั่ วไปว่า ด้ วยการค้ า และ
ภาษีศุล กากร ความตกลงทั่ วไปว่า ด้วยการค้ า
บ ริ ก าร แล ะค วาม ตก ล งว่ า ด้วยก ารค้ า ที่
เกี่ ยวข้อ งกั บ ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของการค้ า
การชาระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทางทะเล การขนส่งสินค้า
ระหว่ า งประเทศทางอากาศ การขนส่ ง สิ น ค้ า
ระหว่ า งประเทศทางราง การขนส่ ง สิ น ค้ า
ระหว่างประเทศทางบก และการระงับข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างประเท
Evolution and natures of international
trade business; law and trade terms relating
to international sale contract, United Nations
Convention on Contracts for the International
sale of Goods (CISG) and Incoterms; WTO and
WTO Agreements e.g. GATT GATS and TRIPS;
International payment methods; International
carriage of Goods by sea, International
carriage of Goods by air, International carriage
of Goods by rail, International carriage of
Goods by road and dispute settlement in
international trade.
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100450 กฎหมายสนธิสัญญา
Law of Treaties
ความหมายของสนธิ สั ญ ญา การท า
สนธิ สั ญ ญา การให้ ค วามยิ น ยอมของรั ฐ เพื่ อ
ผูกพันตาม สนธิสัญ ญา การตั้งข้อสงวน การมี
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ปรับหน่วย
กิต
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ผลใช้ บั งคั บ ของสนธิ สั ญ ญ า ก ารตี ค วาม
สนธิสั ญ ญา ความไม่ ส มบู รณ์ การยกเลิกและ
การระงับการใช้บังคับสนธิสัญญาตามหลักของ
อ นุ สั ญ ญ าก รุ ง เวี ย น น าว่ า ด้ วย ก ฎ ห ม าย
สนธิ สั ญ ญ า ค.ศ. 1969 และหลั ก กฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญ ญา การสืบค้น
และการวิเคราะห์ป ระเด็ นส าคัญ ทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญา
Meaning of treaties, conclusion of
treaties, consent of states to be bound by
treaties, reservations, enforcement of treaties,
interpretation of treaties, invalidity,
termination and suspension of treaties under
the principles of Vienna Convention on the
Law of Treaties 1969, and international
principles on law of treaties, searching and
analyzing an importance issue of treaties on
International Law
100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต 2(1-3-4)
และกงสุล
International Law of Diplomatic and
Consular Relations
ความเป็ น มาของกฎหมายว่าด้ วยการ
ทูตและกงสุล ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะ
ผู้แทนทางการทูต เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิก
ในสถานทาการกงสุล เอกสิทธิและความคุ้มกัน
ของตัวแทนทางการทูตและกงสุลตามหลักของ
อนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว่ า ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์
ทางการทูต ค.ศ. 1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่า
ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ท างการกงสุ ล ค.ศ. 1963
และจารีตประเพณีปฏิบัติทางการทูต การสืบค้น
และการวิ เคราะห์ ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าทในทาง
กฎหมายระหว่ า งประเทศของศาลยุ ติ ธ รรม
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเอกสิทธิและความคุ้ม
กันทางการทูตและกงสุล
History of the laws of diplomatic and
consular relations, diplomatic agents and
members of diplomatic mission, consular
officers and members of consular post,
privileges and immunities of diplomatic agents

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
ผล ใช้ บั งคั บ ของส นธิ สั ญ ญ า ก ารตี ค วาม
สนธิ สั ญ ญา ความไม่ สมบู รณ์ การยกเลิก และ
การระงับการใช้บังคับสนธิสัญญาตามหลักของ
อ นุ สั ญ ญ าก รุ ง เวี ย น น าว่ า ด้ วยก ฎ ห ม าย
สนธิ สั ญ ญ า ค.ศ. 1969 และหลั ก กฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญ ญา การสืบค้น
และการวิเคราะห์ป ระเด็น ส าคัญ ทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญา
Meaning of treaties, conclusion of
treaties, consent of states to be bound by
treaties, reservations, enforcement of treaties,
interpretation of treaties, invalidity, termination
and suspension of treaties under the principles
of Vienna Convention on the Law of Treaties
19 6 9 , and international principles on law of
treaties, researching and analyzing an
significant issue of treaties on International
Law
100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต
และกงสุล
International Law of Diplomatic and
Consular Relations
วิวัฒ นาการความเป็ น มาของกฎหมาย
ว่ า ด้ วย ก ารทู ต แ ล ะก งสุ ล ก ารส ถ าป น า
ความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต หน้ า ที่ ข องตั ว แทน
ทางการทู ต บุ ค คลในคณะผู้ แ ทนทางการทู ต
ระยะเวลาของการได้ รั บ ความคุ้ ม กั น และการ
สิ้น สุ ด ความคุ้ ม กั น เอกสิ ท ธิ แ ละความคุ้ม กั น
ของตัวแทนทางการทูตตามหลักของอนุสัญญา
กรุง เวียนนาว่า ด้ วยความสั ม พั น ธ์ ทางการทู ต
ค.ศ. 1961 และจารีต ประเพณี ปฏิ บั ติท างการ
ทู ต เจ้า พนั ก งานกงสุ ล และสมาชิกในสถานท า
การกงสุล การแต่งตั้งกงสุล เอกสิทธิและความ
คุ้ม กัน ของกงสุล ตามหลักของ อนุสั ญ ญากรุง
เวี ย นนาว่ า ด้ ว ย ความสั ม พั น ธ์ ท างการกงสุ ล
ค.ศ. 1963 การสื บ ค้ น และการวิ เคราะห์ ก าร
ระงับ ข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ของศาลยุติธรรม ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเอก
สิทธิและความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล
Evolution and history of the laws of
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and consular officers under the principles of
Vienna Convention on Diplomatic Relations
1961, Vienna Convention on Consular
Relations 1963 and diplomatic customs
Including search and analyze the legal dispute
of International Court of Justice about
privileges and immunities of diplomatic agents
and consular officers

หลักสูตร
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สาระที่
ปรับปรุง

diplomatic and consular relations, diplomatic
agents and members of diplomatic mission,
consular officers and members of consular
post, privileges and immunities of diplomatic
agents and consular officers under the
principles of Vienna Convention on Diplomatic
Relations 1961, Vienna Convention on
Consular Relations 1963 and diplomatic
customs Including researching and analyzing
of the legal disputes in the International Court
of Justice about privileges and immunities of
diplomatic agents and consular officers

100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(1-3-4)
Human Rights Law
ค วาม ห ม ายแล ะป รั ช ญ าของสิท ธิ
มนุษยชน กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง
ประเท ศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารคุ้ ม ค รองสิท ธิ
มนุ ษ ยชน กลไก วิธี ก าร และการส่ ง เสริม การ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยและ
ระหว่างประเทศ องค์กรที่ทาหน้าที่คุ้มครองและ
ส่ ง เสริม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง ภายในประเทศและ
ระหว่ า งประเทศ การค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์
ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาลและ
คาวินิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
Meaning and philosophy of human
rights, protection of human rights at
international and regional level, mechanisms,
means and promotion of human rights
protection in Thailand and International,
human rights protection and promotion
organization in Thailand and International
context, searching and analyzing the legal
issues, case laws, decisions of other related
organizations

ย้ายไป
วิชาเอก
เลือก กลุ่ม
กฎหมาย
มหาชน
ปรับรหัส
วิชา เป็น
100435
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 3(2-2-5)
International Human Rights Law
ก ฎ ห ม ายสิ ท ธิม นุ ษ ย ชน ระห ว่ า ง
ประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิ
มนุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ ที่ ม าของกฎหมาย
สิท ธิม นุ ษ ยชนระหว่า งประเทศ การบั งคับ ตาม

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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4. กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม
100361 กฎหมายเกี่ ย วกับ คดี เด็ ก และเยาวชน 2(1-3-4)
และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
Juvenile Justice and Family Procedure
Law
หลั ก กฎหมายและประเด็ น ปั ญ หาทาง
สังคม และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผูก้ ระทา
ผิด กระบวนการยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและ
เยาวชน และวิธีก ารแก้ ไขผู้ ก ระท าผิ ด รวมทั้ ง
การคุ้ ม ครองผู้ เ ยาว์ ใ นคดี แ พ่ ง ตามกฎหมาย
จั ด ตั้ ง ศาลคดี เด็ ก และเยาวชน กฎหมายวิ ธี
พิจารณาคดีเด็ ก และเยาวชน และกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีครอบครัว

หลักสูตร
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สิทธิมนุษยชนในระบบกฎหมายระหว่างประเทศ
การน ากฎหมายสิทธิมนุษ ยชนระหว่างประเทศ
มาบั งคั บ ใช้ภ ายในรัฐภาคีส มาชิก ประวัติสิท ธิ
มนุ ษ ยชนสากล สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามกฎบั ต ร
สหประชาชาติ ปฏิ ญ ญ าสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน สนธิสัญญาหลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ระหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี แนว
ปฏิ บั ติ ในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า ง
ประเทศ ระบบเยีย วยาสิ ท ธิม นุ ษ ยชนระหว่า ง
ประเทศ บทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
International Human Rights Law,
Basic knowledge on International Human
Rights Law, sources of International Human
Rights Law, enforcement of human rights in
the international law system, the application
of International Human Rights Law in the
Member States, history of international human
rights, human rights according to the Charter
of the United Nations, Universal Declaration of
Human Rights, and other treaties relating to
human rights that Thailand joined as the
Party, the practice of International Human
Rights protection, International Human Rights
remedy system, and roles of United Nations
Security Council in the protection of human
rights.
4. กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม
100361 กฎหมายเกี่ยวกับ คดีเด็ ก และเยาวชน 3(2-2-5)
และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
Juvenile Justice and Family Procedure
Law
ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายและ
ประเด็นปัญหาทางสังคม และจิตวิทยาของเด็ก
และเยาวชนผูก้ ระทาผิด กระบวนการยุติธรรม
ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ไข
ผู้กระทาผิด รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์ในคดี
แพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน
และกฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีเด็กและเยาวชน

สาระที่
ปรับปรุง
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Legal principles and problematic social
issues, psychology of juvenile delinquents,
judicial process, juvenile court system,
wrongdoer remedy, minor protection in civil
suits according to the Juvenile Court
Establishment Law Juvenile Case Procedure
Law and Family Procedure Law
100362 ก ฎ ห ม า ย ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ นิ ติ 2(1-3-4)
วิทยาศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Medical Law and
Forensic Science
บทบาทและความสาคั ญ ของกฎหมาย
การแพทย์และนิติวิท ยาศาสตร์ วิท ยาการทาง
การแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้
เบื้ องต้ นเกี่ยวกับ นิ ติวิท ยาศาสตร์ การชั น สู ต ร
พลิ ก ศพและการพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานส าหรั บ การ
ดาเนินคดีอาญาและแพ่ง
Roles and importance of medical law
and forensic science, Medical science related
to the application of law, basic knowledge in
forensic science, postmortem investigation,
and forensic investigation for criminal and civil
procedure
100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(1-3-4)
Criminology and Penology
สาเหตุของอาชญากรรม ปั จจัยต่าง ๆ
อั น มี ส่ ว นส าคั ญ กั บ อาชญ ากรรม และการ
ป้องกันอาชญากรรม วิธีก ารต่า ง ๆ ในอันที่จะ
ปฏิบั ติต่อผู้กระทาความผิด และแก้ไขผู้กระท า
ผิดต่อกฎหมายให้กลับเป็นคนดี
Crime causation and factors related to
crime, the prevention of crime, including the
handling and correction of offenders
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สาระที่
ปรับปรุง

This course gives an account of principles
of law, important socio-legal issues and
psychological aspects in relation to juvenile
offenders, administration of justice for
juveniles, the Juvenile and Family Court

100362 ก ฎ ห ม า ย ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ นิ ติ
วิทยาศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Medical Law and
Forensic Science
บทบาทและความส าคัญ ของกฎหมาย
การแพทย์และนิติวิท ยาศาสตร์ วิท ยาการทาง
การแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้
เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ นิติวิท ยาศาสตร์ การชั น สู ต ร
พลิ ก ศพและการพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานส าหรั บ การ
ดาเนินคดีอาญาและแพ่ง
Roles and importance of medical law
and forensic science, medical science related
to the application of laws, basic knowledge in
forensic science, postmortem investigation,
and forensic investigation for criminal and civil
procedure
100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
ความหมาย และขอบเขตของอาชญา
วิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ
อาชญ าก รรม ก ระบ วน ก ารยุ ติ ธ รรม กั บ
อาชญากรรม อาชญาวิทยาการภาคผู้เสียหาย
ห รื อ เห ยื่ อ อ า ช ญ า ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น
อาชญ าก รรม ค วาม ห ม ายห รื อ ข อบ เข ต
ของทั ณ ฑวิ ท ยา โทษและปรั ช ญาการลงโทษ
การบริห ารงานเรือนจา การเบี่ยงผู้กระท าผิด
ออกจากกระบวนการยุ ติ ธ รรม การควบคุ ม
ประพฤติ แ ละการพั ก การลงโทษ รวมถึ ง
กระบวนการ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
Meaning and scope of criminology,
criminological statistic, nature and causes of
crime, criminal judicial process and crime,

3(2-2-5)

ปรับหน่วย
กิต
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100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
2(1-3-4)
Economic Crimes
ความหมายของอาชญ ากรรมทาง
เศรษฐกิ จ ความผิ ด ทางอาญาที่ เกี่ ยวเนื่องกั บ
ธุ ร กิ จ มาตรการและกลไกของรั ฐ ในการป้ อ ง
ปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ
กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
Meaning of business crime, criminal
offenses relating to business, state’ s
preventive measures and mechanisms for
economic crime, including a study of laws
related to economic crime, money laundering
law
100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 2(1-3-4)
ทางอาญา
Human Rights and Criminal Justice
ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โด ย เฉ พ า ะ เกี่ ย ว กั บ ม า ต ร ฐ า น อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง การให้ความคุ้มครอง
สิท ธิ ขั้น พื้ นฐานของผู้ ต้ องหา จาเลย ผู้ ต้ องขั ง
ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา การคุ้มครอง
สิทธิเด็กและผูห้ ญิง
Philosophy and principles of human
rights protection in criminal Justice,
emphasizing on the United Nations Standard
related to the issues, fundamental rights of
the accused, defendant, injured person, and
witness in criminal case; the protection of
children and woman rights
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criminology of injured person or victims, crime
prevention, meaning or scope of penology,
punishment and philosophy of punishment,
prison administration, deviation of prisoners
out of judicial process including probation,
suspension of punishment.Include Community
Justice and Restorative Justice.
100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
Economic Crimes
ความหมายของอาชญ ากรรมทาง
เศรษฐกิ จ ความผิ ด ทางอาญาที่ เกี่ยวเนื่ องกั บ
ธุ รกิ จ มาตรการและกลไกของรั ฐ ในการป้ อ ง
ปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ
กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
Definition of economic crime, criminal
offenses relating to business, state’ s
preventive measures and mechanisms for
economic crime, including a study of laws
related to economic crime, money laundering
law
100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
Human Rights and Criminal Justice
ศึกษาถึงปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญ า โดยเฉพ าะเกี่ ย วกั บ มาตรฐาน
อ ง ค์ ก าร ส ห ป ระ ช า ช าติ (United Nationas
Standard, Norms and Guidelines) ที่ เกี่ ย ว กั บ
เรื่องนี้ การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้ต้องหา จาเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหายและพยาน
ในคดีอาญา การคุ้มครองสิทธิเด็กและผูห้ ญิง
Human Rights and Criminal Justice
Philosophy and principles of human
rights protection in criminal Justice; the United
Nations Standard, Norms and Guidelines
related to the issues; fundamental rights of
the accused, defendant, injured person, and
witness in criminal case ; the protection of
children and woman rights.

สาระที่
ปรับปรุง
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100461 การสืบสวนและสอบสวน
2(1-3-4)
Investigation and Interrogation
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและ
สอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ อานาจของ
พนักงานสอบสวน วิธีการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญาเบื้องต้น การแสวงหาพยานหลักฐาน
การถามปากคา และการทาความเห็นทางคดี
Legal principles according to
investigation and inquiry under the Criminal
Procedure Code and the Special Investigation
law, powers of inquiry official, basic methods
of investigation and inquiry, the searching of
evidence, interrogation, and case opinion
writing
100462 กฎหมายจราจรทางบก
2(1-3-4)
Land Traffic Law
ความหมาย การใช้รถ สัญญาณจราจร
และเครื่องหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ การ
ใช้ ท างเดิ น รถที่ จั ด เป็ น ช่ อ งเดิ น รถประจ าทาง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ การขับรถ
ผ่ านทางร่ วมทางแยกหรื อ วงเวี ย น รถฉุ ก เฉิ น
ก า ร ล า ก ร ถ ห รื อ ก า ร จู ง ร ถ อุ บั ติ เห ตุ
รถจักรยาน รถบรรทุกคนโดยสาร รถแท็กซี่ คน
เดินเท้า สัตว์และสิ่งของในทาง รถม้า เกวียน
และเลื่อน เขตปลอดภั ย เบ็ ดเตล็ด อานาจของ
เจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ บท
กาหนดโทษ
Definition, use of vehicles, traffic
signals and traffic signs, use of roadways, use
of roadways, with traffic lanes, prescriptions
of speed of vehicles, driving through junctions
or circles, emergency vehicle, towing or
pulling vehicles , accidents, bicycles,
passenger vehicles, taxis, pedestrians,
animals and articles in ways, horse-drawn
carriages and bullock carts, safety zone,
miscellaneous, power of the traffic officer and
competent officer, penalty provisions

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

100462 กฎหมายจราจรทางบก
Land Traffic Law
ความหมาย การใช้รถ สัญ ญาณจราจร
และเครื่องหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ การ
ใช้ ท างเดิ น รถที่ จั ด เป็ น ช่ อ งเดิ น รถประจ าทาง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ การขับรถ
ผ่ า นทางร่ว มทางแยกหรือ วงเวี ย น รถฉุ ก เฉิ น
ก า ร ล า ก ร ถ ห รื อ ก า ร จู ง ร ถ อุ บั ติ เห ตุ
รถจักรยาน รถบรรทุกคนโดยสาร รถแท็กซี่ คน
เดินเท้า สัตว์และสิ่งของในทาง รถม้ า เกวียน
และเลื่อน เขตปลอดภัย เบ็ ดเตล็ด อานาจของ
เจ้าพนัก งานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ บท
ก าหนดโทษ รวมทั้ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์
พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ ป ระสบภั ย จากรถ และฝึ ก
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
Definition, use of vehicles, traffic
signals and traffic signs, use of roadways, use
of roadways, with traffic lanes, prescriptions
of speed of vehicles, driving through junctions
or circles, emergency vehicle, towing or
pulling vehicles , accidents, bicycles,
passenger vehicles, taxis, pedestrians,
animals and articles in ways, horse-drawn
carriages and bullock carts, safety zone,
miscellaneous, power of the traffic officer and
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สาระที่
ปรับปรุง

competent officer, penalty provisions, vehicle
Act, road accident victims protection Act and
analyzing on importance legal issue training
100463 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายอาญา
2(1-3-4)
Current Topics in Criminal Law
กฎหมายอาญาในปัจจุบัน ความหมาย
ลั ก ษณะ การบั งคั บ ใช้ก ฎหมาย คดีค วามทาง
อาญาในปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายอาญา
Current criminal law, meaning,
characteristic, law enforcement, current
dispute in criminal law and trend of criminal
law

ปิดรายวิชา

100461 ว่าความและศาลจาลอง
3(2-2-5)
Advocacy and Moot Court
หลั ก วิช าว่า ความ การเตรีย มคดี การ
เขี ย นค าฟ้ อ งและค าให้ ก าร วิ ธี ซั ก ถามพยาน
ตลอดจนการฝึ ก ปฏิ บั ติ โดยจั ด ขึ้ น ในรู ป ศาล
จาลอง
Principles of advocacy, the
preparation of case, plaint and answer
writing, evidence examination, including
training in Moot Court
100463 กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3(2-2-5)
Dispute Resolution Law
ธรรมชาติ ข องความขั ด แย้ ง ข้ อ ดี แ ละ
ข้ อ เสี ย ของความขั ด แย้ ง แนวคิ ด และทฤษฎี
เกี่ ยวกั บ การไกล่เกลี่ยข้อ พิพ าทในบริบ ทสากล
ทักษะที่จาเป็นและเทคนิคในการเจรจาไกล่เกลี่ย
ข้ อ พิ พ า ท ก ารส ร้ า งค ว าม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
บรรยากาศในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยสันติวิธี
คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะจ ริ ย ธ รรม ข อ งผู้ ไก ล่ เก ลี่ ย
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ
พิ พ าท การไกล่ เกลี่ ยข้ อ พิ พ าทภาคประชาชน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง การบั งคับตาม
ข้อตกลงระงับข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญา การยุ ติ ข้ อ พิ พ าททางอาญาในชั้ น
สอบสวน การฝึกปฏิ บั ติไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
แพ่งและทางอาญาโดยใช้สถานการณ์จาลอง
Nature of dispute, pros and cons of
the dispute, concept andtheory of dispute

ย้ายจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
วิชา ปรับ
หน่วยกิต
และ
เปลี่ยนเป็น
วิชาเอก
เลือก
เปิด
รายวิชา
ใหม่
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5. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(1-3-4)
Information Technology Law
โค ร ง ส ร้ า ง ทั่ ว ไป ข อ ง เค รื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต เทคโนโลยี การเข้ า รหั ส และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ ปั ญ หาที่
เกี่ยวกับ การใช้อิน เทอร์เน็ ต อาชญากรรมทาง
คอมพิ ว เตอร์ การคุ้ ม ครองความเป็ น ส่ วนตั ว
การหมิ่นประมาทผ่านอินเทอร์เน็ต นโยบายของ
รัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร เสรีภาพใน
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และ
การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
General structure of internet network,
technologies, encryption, and the laws relating
to the use of computer and information
technology through computer, the problems
related to the use of internet, computer crime,
protection of data and personal privacy,
internet defamation, public policies relating to
the control of communication, freedom of
communication to internet, enforcement of
information technology law
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resolution in the universal context, necessary
skill and technique of dispute resolution,
building the relationship and atmosphere of
peaceful dispute resolution, qualification and
ethics of the mediator, essential content of
Dispute Resolution Act, public dispute
resolution, civildispute resolution, enforcement
of dispute settlement agreement, criminal
dispute resolution, settlement of criminal
dispute in investigation process, practice in
criminal and civil dispute resolution through
simulations
5. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Law
โค ร ง ส ร้ า ง ทั่ ว ไป ข อ ง เค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ และข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า น
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ปั ญ ห า ที่ เกี่ ย ว กั บ ก า ร ใช้
อิ น เทอร์ เน็ ต อาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์
เบื้ องต้ น ก ารคุ้ ม ค รองค วาม เป็ น ส่ วน ตั ว
กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
อินเทอร์เน็ต การคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายของ
รัฐในการควบคุ ม การติด ต่ อ สื่ อสาร กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ผ่ า นอิ น เท อ ร์ เ น็ ต ก ารบั งคั บ ใช้ ก ฎ ห ม าย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และค าพิ พ ากษาที่
เกี่ยวข้อง
General structure of internet network,
technologies, laws relating to the use of
computer and information technology through
computer, problems related to the use of
internet, computer crime, protection of data
and personal privacy, intellectual property law
relating to the internet, consumer protection
on the internet, public policies relating to the
control of communication, human right law
and freedom of communication to internet,
enforcement of information technology law

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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100371 กฎหมายธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 2(1-3-4)
และเศรษฐกิจดิจทิ ัล
Law on Electronic Commerce and
Digital Economy
หลั ก เกณ ฑ์ ก ารท าธุ ร กรรมผ่ า นสื่ อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ประเด็ น ปั ญ หาทางกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การท าสั ญ ญ าทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประเด็นการรับฟังข้อมูลจากอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อ
ใช้ เป็ น พยานหลั ก ฐาน กฎหมายการพั ฒ นา
ดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม กฎหมายการ
ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และกฎหมายอื่ น
เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจทิ ัล
Rules concerning business operated
via the internet, legal problems concerning
electronic contract, legal issues concerning the
use of electronic data as evidence, law on
digital development for economy and society,
law on digital economy promotion, and other
laws relating to digital economy

100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญ ญาระหว่าง 2(1-3-4)
ประเทศ
International Intellectual Property Law
หลักการ ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่ เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองทรัพ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศ การจดทะเบี ย นเครื่อ งหมาย
การค้ า ระหว่ า งประเทศภายใต้ ร ะบบมาดริ ด
ระบบตามสนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ทางด้านสิทธิบัตร บทบาทขององค์การทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาโลกต่ อ การพั ฒ นาการคุ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การอนุวัติกฎหมายภายใน
ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาต
ให้ ใช้สิ ท ธิ แ ละการถ่า ยโอนเทคโนโลยี ระหว่ า ง
ประเทศ
Principles, theories, and international
agreements relating to the protection of

หลักสูตร
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and relevant court decisions
100371 กฎหมายธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 3(2-2-5)
และเศรษฐกิจดิจทิ ัล
Law on Electronic Commerce and
Digital Economy
หลั ก เกณ ฑ์ ก ารทาธุ ร กรรมผ่ า นสื่ อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ประเด็ น ปั ญ หาทางกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การทาสั ญ ญ าทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประเด็นการรับฟังข้อมูลจากอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ใช้เป็นพยานหลักฐาน กฎหมายการพัฒนาดิจทิ ัล
เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม กฎหมายการส่งเสริม
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และกฎหมายอื่ น เกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจดิจิทั ล การบั งคับ ใช้ก ฎหมายและค า
พิพากษาที่เกี่ยวข้อง
Rules concerning business operated
via the internet, legal problems concerning
electronic contract, legal issues concerning the
use of electronic data as evidence, law on
digital development for economy and society,
law on digital economy promotion, and other
laws relating to digital economy, enforcement
of law and relevant court decisions
100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญ ญาระหว่าง 3(2-2-5)
ประเทศ
International Intellectual Property Law
หลักการ ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่ เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองทรัพ ย์สิ น ทาง
ปัญญา ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศ โดยเน้นความตกลงว่าด้วยสิทธิ
ในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ าที่ เ กี่ ย วกั บ การค้ า
อนุ สั ญ ญ ากรุ ง ป ารี ส ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครอง
ทรั พ ย์ สิ น อุ ต สาหกรรม อนุ สั ญ ญ าระหว่ า ง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การจด
ทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ภายใต้ระบบมาดริด ระบบตามสนธิสั ญ ญาว่า
ด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร บทบาทของ
องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ าโลกต่ อ การ
พัฒ นาการคุ้ม ครองทรัพย์สินทางปั ญ ญา การ
อนุ วัติ ก ฎหมายภายในให้ เป็ น ไปตามข้อ ตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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international intellectual property, international
intellectual property protection system,
international registration of trademarks under
Madrid system, patent cooperation treaty
system, role of world intellectual property
organization on development of intellectual
property protection, implementation of
international agreements relating to protection
of intellectual property, international Licensing
and Technology Transfer

100470 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ 2(1-3-4)
และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybercrime Law and cyber security
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เกี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
คอมพิ ว เตอร์ การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล การยื น ยั น ตั ว
บุ ค คล การรัก ษาความปลอดภั ยคอมพิวเตอร์
การกระท าความผิดเกี่ยวกับ ทางคอมพิวเตอร์
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความ
มั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ และการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย
Fundamental knowledge on computer
system, data transfer, authentication of
individual identity, computer security,
cybercrime, laws related to cybercrime, law
on cyber security, enforcement of law
100471 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
2(1-3-4)
Industrial property law
แนวคิ ด และทฤษฎี ข องการคุ้ ม ครอง
ทรั พ ย์ สินท างอุ ต สาห กรรม ป ระเภ ท ของ
ทรั พ ย์ สิ น ท างอุ ต สาหกรรม การคุ้ ม ครอง
ทรั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรมโดยเน้ น กฎหมาย
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สาระที่
ปรับปรุง

ทางปัญญา
Principles, theories, and international
agreements relating to the protection of
international intellectual property, international
intellectual property protection system,
emphasizing on agreement on trade-related
aspects of intellectual property rights, Paris
convention for the protection of industrial
property, international convention for the
protection of new varieties of plants,
international registration of trademarks under
Madrid system, patent cooperation treaty
system, role of world intellectual property
organization on development of intellectual
property protection, implementation of
international agreements relating to protection
of intellectual property
100373 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ 3(2-2-5)
และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybercrime Law and cyber security
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เกี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
คอมพิ ว เตอร์ การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล การยื น ยั น ตั ว
บุ ค คล การรัก ษาความปลอดภั ยคอมพิวเตอร์
การกระท าความผิด เกี่ยวกับ ทางคอมพิวเตอร์
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความ
มั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ เขตอ านาจศาล การ
บังคับใช้กฎหมายและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
Fundamental knowledge on computer
system, data transfer, authentication of
individual identity, computer security,
cybercrime, laws related to cybercrime, law
on cyber security, jurisdiction, enforcement of
law and relevant court decisions
100470 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial property law
แนวคิ ด และทฤษฎี ข องการคุ้ ม ครอง
ท รั พ ย์ สินท างอุ ต ส าห กรรม ป ระเภ ท ของ
ทรั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาห กรรม การคุ้ ม ครอง
ทรัพ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรมโดยเน้ น กฎหมาย

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
หน่วยกิต
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
หน่วยกิต
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร กฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์พืช กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมาย
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองชื่อทางการ
ค้ า ก ฎ ห ม ายอื่ น ที่ เกี่ ย วกั บ ท รั พ ย์ สินท าง
อุตสาหกรรม และวิธีการขอรับการคุ้มครอง
Principles and theories of the
protection of industrial property, types of
industrial property, industrial property
protection emphasizing on layout-designs of
integrated circuits law, law on plant variety
protection, trade secret law, law on
geographical indication, protection of trade
name, other laws relating to industrial
property, and industrial property protection
process

100472 การบั ง คับ ใช้สิท ธิ วิธีพิ จารณาคดีแ ละ 2(1-3-4)
การระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา
Enforcement of right, procedure and
dispute resolution in intellectual property
การบังคับใช้สิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
การโอนสิท ธิในทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญา การร่า ง
สัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมาย
วิธีพิ จ ารณาคดี ข องศาลทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญา
และการค้าระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาท
ทางเลื อ กด้า นทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาทั้ ง ในศาล
และนอกศาล การอนุ ญ าโตตุ ล าการ สั ญ ญา
อ นุ ญ า โ ต ตุ ล า ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร
อนุญ าโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้า น
ทรัพย์สินทางปัญญา
Enforcement, licensing, assignment of
intellectual property ( IP) rights, IP contract
drafting, legal principles pertaining to
procedure for Intellectual Property and
International Trade Court, alternative dispute
resolution for intellectual property disputes
both in and out of court, arbitration, arbitral
clauses, procedure for arbitration and
conciliation in intellectual property cases

หลักสูตร
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สาระที่
ปรับปรุง

คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร กฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์พืช กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมาย
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองชื่ อทางการ
ค้ า ก ฎ ห ม ายอื่ น ที่ เ กี่ ยวกั บ ท รั พ ย์ สินท าง
อุต สาหกรรม วิธีก ารขอรับ การคุ้ ม ครอง การ
บังคับใช้กฎหมายและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
Principles and theories of the protection of
industrial property, types of industrial
property, industrial property protection
emphasizing on layout-designs of integrated
circuits law, law on plant variety protection,
trade secret law, law on geographical
indication, protection of trade name, other
laws relating to industrial property, and
industrial property protection process,
enforcement of law and relevant court
decisions
ปิดรายวิชา
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100473 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
2(1-3-4)
Data Protection Law
หลักการพื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับ
การให้ค วามคุ้ ม ครองข้อมู ล ส่วนบุ ค คล ข้อมู ล
ข่ า วสารของราชการ การคุ้ ม ครองความลั บ
ทางการค้ า การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล กั บ สิ ท ธิ ส่ ว น
บุคคล การคุ้มครองข้อมูลสาหรับมหาวิทยาลัย
บริการสนเทศ นายจ้างและลูกจ้าง การให้ความ
คุ้มครองข้อมูลในต่างประเทศและประเทศไทย
และการคุ้ม ครองสิทธิเด็ดขาดในข้อมู ลสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ยา
Fundamental concepts and laws
relating to protection of personal data,
government information, protection of trade
secret, data protection and the right to
privacy, data protection for university,
information services, employers and
employees, protection of data in other
countries and Thailand, and protection of data
exclusivity for pharmaceutical products

100474 หั ว ข้อ ปั จ จุ บั น ทางกฎหมายทรัพ ย์ สิ น 2(1-3-4)
ทางปัญญา
Current Topics in Intellectual Property
Law
หัวข้อที่น่าสนใจด้านกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญ า ทฤษ ฎี แนวคิ ด ขอบเขตการ
คุ้ ม ครองตามกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ประเด็ นปั ญ หาเกี่ ยวกับ การบั ง คับ ใช้ก ฎหมาย
ทรัพ ย์สินทางปั ญ ญาและการปรับ ใช้ก ฎหมาย
ทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ คุ้ ม ครองเทคโนโลยี
สมัยใหม่
Interesting topic in intellectual
property law, theory, concept, scope of
protection under intellectual property law,
issues relating to enforcement of intellectual
property law and application of intellectual
property law for protection of new technology
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สาระที่
ปรับปรุง

100472 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Protection Law
หลักการพื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่วนบุ ค คล ข้อมู ล ข่า วสาร
ของราชการ การคุ้มครองความลับทางการค้า
การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล กั บ สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล การ
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล สาหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย บริ ก าร
สนเทศ นายจ้ า งและลู ก จ้ า ง การให้ ค วาม
คุ้มครองข้อมูลในต่างประเทศและประเทศไทย
และการคุ้มครองสิท ธิเด็ ดขาดในข้อมูล สาหรับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและค า
พิพากษาที่เกี่ยวข้อง
Fundamental concepts and laws relating to
protection of personal data, government
information, protection of trade secret, data
protection and the right to privacy, data
protection for university, information services,
employers and employees, protection of data
in other countries and Thailand, and protection
of data exclusivity for pharmaceutical
products, enforcement of law and relevant
court decisions

ปรับรหัส
วิชา
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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100471 กฎห ม ายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ ากั บ 3 (2-2-5)
อินเทอร์เน็ต
Intellectual Property Law Related to
the Internet
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อิ น เท อ ร์ เ น็ ต ปั ญ ห าก ารล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต การ
คุ้ ม ครองซอฟแวร์ ฐานข้ อ มู ล และมั ล ติ มี เดี ย
รวมทั้ ง โดเมนเนม ปั ญ หาการใช้ ก ฎหมาย
เครื่ อ งหมายการค้ า กั บ โดเมนเนม ความลั บ
ทางการค้ า และความรั บ ผิ ด ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต และกลไกของกฎหมายในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความ
คุ้ม ครองมาตรการทางเทคโนโลยี และการให้
ความคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ
Intellectual property related to the
internet, problems of copyright infringement
via the internet, protection of software,
database and multi-media, including a study
of domain names as it related to trademark
law, trade secret, internet service provider’s
liability, and the use of international law
mechanism for solving the problems, studying
law relating to the protection of technological
protection measures (TPMs) and right
management information (RMIs)
100473 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการ 3 (2-2-5)
บริหารจัดการในเชิงพาณิชย์
Trademark Law and Commercial
Management
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง
การขอจดทะเบียนและผลของการจดทะเบียน
การต่ออายุ การเพิกถอน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
และการละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นเครื่ อ งหมายการค้ า
เครื่อ งหมายบริก าร เครื่อ งหมายรับ รอง และ
เค รื่ อ ง ห ม าย ร่ ว ม ต าม พ ร ะรา ช บั ญ ญั ติ
เครื่องหมายการค้ า ตลอดจนการจดทะเบีย น
เครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศภายใต้พิ ธี
สารกรุง มาดริด การบริห ารจัด การสิท ธิ การ
ออกแบบเครื่องหมายการค้า การจัดการในทาง

สาระที่
ปรับปรุง
เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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6. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
100380 นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม
2(1-3-4)
Environmental Jurisprudence
แนวคิด ทฤษฎี นิติป รัชญาสิ่งแวดล้อม
เกี่ ย วกั บ กฎหมายและนโยบาย รากฐานทาง
ความคิ ด ข้ อ โต้ แ ย้ ง วาทกรรมของนั ก ปรั ช ญา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ต ะ วั น ต ก
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎหมายและนโยบาย
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐกิจ คุณธรรมและ
จริยธรรมเชิงวิพากษ์ หลั ก การของนิติป รัช ญา
สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก ยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก
ความมั่นคงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
Concept, fundamental principles of
environmental theory and philosophy related
to law and policy, theoretical questions/critical
analyses from western philosophers to eastern
scholars, relationship between laws, science,
economic, morality and ethic, Understanding
of the basic root of those core principles,
environmental justice, sustainability, and
sustainable development

ปฏิ บั ติ การน าไปใช้ป ระโยชน์เชิงพาณิ ช ย์ การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ การนาเครื่องหมายการค้ามา
แปลงเป็ น ทุ น การน าเครื่องหมายการค้ามาใช้
เป็นหลักประกันหนี้ และการประเมินมูลค่าและ
การร่างสัญญา
Principles and conditions for the
protection of trademark, trademark
registration and the effect of registration,
renewal and cancellation, licensing,
infringement of trademark, service and
certification marks, and collective marks under
Trademark Act, the international registration of
marks under Madrid Protocol, management of
rights, trademark design, management in
practice,
commercialization,
licensing,
trademark capitalization, trademark asset as a
surety in guaranteeing payment of debt,
evaluation of trademark, contracts drafting
6. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
100380 นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
Environmental Jurisprudence
แนวคิด ทฤษฎีนิติป รัชญาสิ่งแวดล้อม
เกี่ ย วกั บ กฎหมายและนโยบาย รากฐานทาง
ความคิ ด ข้ อ โต้ แ ย้ ง วาทกรรมของนั ก ปรัช ญา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ต ะ วั น ต ก
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎหมายและนโยบาย
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐกิจ คุณธรรมและ
จริยธรรมแบบองค์รวม หลักการของนิติปรัชญา
สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก ยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก
ความมั่นคงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
Concept, fundamental principles of
environmental theory and philosophy related
to law and policy, theoretical questions/critical
analyses from western philosophers to eastern
scholars, relationship between laws, science,
economic, morality and holistic ethic,
understanding of the basic root of those core
principles, environmental justice, sustainability,
and sustainable development

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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100381 กฎหมายและนโยบายการก ากั บ ดู แ ล 2(1-3-4)
มลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution Governance
and Law
ปัญ หามลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อกฎหมาย
หลักการและนโยบายด้านการควบคุมมลพิษทาง
น้า อากาศ และเสี ยง การจัด การขยะมู ล ฝอย
และของเสี ย อั น ตราย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก าร
อุต สาหกรรม และเทคโนโลยี ปั ญ หาพิ เศษใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของสาธารณชน และ
องค์กรเอกชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Problem of environmental pollution,
laws, principles and policies on water, air,
noise pollutions and the solid and hazardous
wastes relating to industry and technology,
the specific problems in environmental impact
assessment, enhancement the roles of public
participation
and
non-government
organizations in environmental quality

100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับ ดู แ ล 2(1-3-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity Governance and Law
กฎหมายและนโยบายการที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวลัย
การป้องกันความเสื่อมโทรมทางนิเวศ การค้า
สัตว์ป่าและพืชป่าโดยผิด กฎหมาย การประมง
ผิ ด กฎหมาย การบริ ห ารจั ด การลุ่ ม น้ า การ
เข้าถึงและการแบ่งปันและใช้ประโยชน์อย่างเท่า
เที ย ม การคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช และภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
Law and policy relating to biodiversity
conservation,
biosphere,
ecosystem
protection, illegal wildlife trade, illegal fishery,
water basin management, access and fair and
equitable benefit sharing, plant varity
protection and local knowledge related
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ปรับปรุง

100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับ ดู แ ล 3 (2-2-5)
มลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution Governance
and Law
ปัญ หามลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อกฎหมาย
หลักการและนโยบายด้านการควบคุมมลพิษทาง
น้ า อากาศ การสั่ น สะเทื อ นและเสี ย ง การ
จั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายที่
เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของสาธารณชน สุขภาพ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและหน่ ว ยงานรั ฐ เอกชน
องค์ก ารเอกชนที่ไม่ แ สวงหาก าไรในการรัก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
Laws, principles and policies on
water, air, vibration and noise pollutions and
the solid and hazardous wastes relating to
industry and technology, the environmental
impact assessment, enhancement the roles of
public participation, environmental health,
governmental authorities and private sectors
and non-government organizations in
environmental quality
100382 กฎหมายและนโยบายการก ากั บ ดู แ ล 3 (2-2-5)
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity Governance and Law
กฎหมายและนโยบายการที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวลัย
การป้องกัน ความเสื่อมโทรมทางนิเวศ การค้า
สั ต ว์ ป่ า และพื ช ป่ า โดยผิ ด กฎหมาย อุ ท ยาน
แห่งชาติ การป่าไม้ ชายฝั่งทะเลและมหาสมุทร
การประมงผิดกฎหมาย การบริห ารจัด การลุ่ม
น้า การเข้าถึงและการแบ่งปัน และใช้ป ระโยชน์
อย่างเท่าเทียม การคุ้มครองพันธุ์พืชพืชสมุนไพร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
Law and policy relating to biodiversity
conservation, biosphere, ecosystem protection,
illegal wildlife trade, protected areas, forestry,
coastal and oceans, illegal fishery, water basin
management, access and fair and equitable

ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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100480 กฎหมายที่ดินและนโยบายการจัดสรร 2(1-3-4)
ทรัพยากรที่ดิน
Land Law and Land Resources
Allocation
ความหมายของที่ ดิ น หลั ก กฎหมาย
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการใช้ที่ดิน การจัดที่ดิน
และการปฏิ รูป ที่ดิ น ก าหนดสิท ธิใ นที่ ดิน และ
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและนโยบาย
การจัดสรรทรัพยากรที่ดิน
Definition of land, principles of land
law under the Land Code and other related
laws, land use control, land allocation and
land reform, determination of rights in land,
issuance of documents of titles, and land
allocation policy

100481 ค ดี สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก ฎ ห ม าย วิ ธี 2(1-3-4)
พิจารณาความ
Environmental
Disputes
and
Procedure Law
ปั ญ หาและข้ อ จ ากั ด ปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ
สภาพบั งคับ เชิงเปรียบเทียบทางกฎหมายแพ่ง
อาญา และปกครอง รูปแบบการดาเนินคดีแพ่ง
คดีอาญา คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
Current problems and limitation
relating to enforcement comparative of civil,
criminal and administrative law, form of
procedure of civil, criminal and administrative
law related to environmental cases

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
benefit sharing, herbs, plant variety protection
and local knowledge related
100480 กฎหมายที่ดินและนโยบายการจัดสรร 3 (2-2-5)
ทรัพยากรที่ดิน
Land Law and Land Resources
Allocation Policy
ปั ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ด้ า น ที่ ดิ น
ประวัติศาสตร์ก ฎหมายที่ดินหลัก กรรมสิท ธิ์ใน
ที่ดิน, ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง การควบคุม การใช้ที่ดิน การจัดที่ดิน
และการปฏิ รูป ที่ ดิน ก าหนดสิท ธิ ในที่ ดิ น และ
การออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินและนโยบาย
การจั ด สรรทรั พ ยากรที่ ดิ น และที่ ดิ น เพื่ อ การ
เกษตรกรรม
Problem of land conflicts, history of
land law, land ownership, the Land Code and
other related laws, land use control, land
allocation and land reform, determination of
rights in land, issuance of documents of titles,
and land allocation policy and agricultural land
100481 ค ดี สิ่ ง แ วด ล้ อ ม แ ล ะก ฎ ห ม าย วิ ธี 3 (2-2-5)
พิจารณาความ
Environmental Dispute and Procedure
Law
ปัญหาและข้อจากัดปัจจุบันเกี่ยวกับการ
ฟ้ อ ง ค ดี สิ ท ธิ ใน ก า ร ฟ้ อ ง ค ดี ก า ร สื บ
พยานหลั ก ฐาน สภาพบั ง คั บ เชิ งเปรีย บเที ย บ
ทางแพ่ ง อาญ าและปกครอง รู ป แบบการ
ดาเนิน คดีแ พ่ง คดีอาญา คดีป กครองเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าททาง
สิ่งแวดล้อม
Current problems and limitation relating
to prosecution, environmental right,
examination of evidence, enforcement
comparative of civil, criminal and
administrative law, form of procedure of civil,
criminal and administrative law related to
environmental cases and environmental media

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศและ 2(1-3-4)
อาเซียน
Transational Environmental Law and
ASEAN
วิวั ฒ นาการและแนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ของ
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มข้ า มประเทศและกลุ่ ม
อ า เซี ย น ส ถ าบั น แ ล ะข้ อ ต ก ล ง เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
สิ่ ง แวดล้ อ มภายในและอิ ท ธิ พ ลของกฎหมาย
สิ่ ง แวดล้ อ มสากล ต่ อ นโยบาย แผน และ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภายใน
Evolution and important concepts of
transnational environmental law and ASEAN,
international environmental institutions and
agreement concerning global environment,
relationship between national environmental
law and influence of international
environmental law on environmental state’ s
policy, plan and legislation

หลักสูตร
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สาระที่
ปรับปรุง

100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ ามประเทศและ 3 (2-2-5)
อาเซียน
Transnational Environmental Law and
ASEAN
วิ วั ฒ นาการ หลั ก การและแนวคิ ด ที่
สาคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศ คดี
สิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งประเทศ และกฎหมาย
สิ่ ง แวดล้ อ มอาเซี ย น สถาบั น และข้ อ ตกลง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลก ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มภายในและอิ ท ธิ พ ลของ
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มสากลต่ อ นโยบาย แผน
และกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายใน
Evolution and important concepts of
transnational environmental law, international
environmental
cases
and
ASEAN
environmental laws, institutions and
agreement concerning global environment,
relationship between national environmental
law and influence of international
environmental law on environmental state’s
policy, plan and legislation

ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

7. กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน
100390 ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย 3(2-2-5)
เปรียบเทียบ
Introduction to Comparative law
เข้ า ใจแนวคิ ด พื้ น ฐานของกฎหมาย
เปรียบเทียบ, หน้าที่, วัตถุประสงค์, วิธีการ และ
ประวั ติ ของกฎห มายเปรี ย บเที ย บ ศึ ก ษ า
เปรี ย บเที ย บตระกู ล กฎหมายหลั ก ๆ ระบบ
กฎหมายซีวลิ ลอว์, ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
, ระบบกฎหมายแองโกล-อเมริ ก า, ระบบ
กฎหมายศาสนา, กฎหมายวัฒนธรรมในเอเชีย
Understanding of the basic concepts of
comparative law, traditional comparative law,
functions, aims, methods and history of
comparative law. Intents to survey the main
features of the major legal families (civil law
systems, Common law systems, AngloAmerica, religious law systems, legal tradition

เปิดกลุ่ม
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่
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นิตศิ าสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาระที่
ปรับปรุง

in Asia.
100391 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparatvie Private Law
ศึก ษาหลั ก กฎหมายสั ญ ญา กฎหมาย
ทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว ในระบบกฎหมาย
ต่า ง ๆ ของโลกซึ่ ง แสดงให้ เห็น หลั ก ทั่ วไปและ
ความแตกต่างกัน เข้าใจเทคนิค ทางกฎหมายที่
แตกต่า งกั น ที่ ต ระกู ล กฎหมายต่ าง ๆ น ามาใช้
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน
Study on the main features of the law
of contracts, property law, family law in
variious legal systems of the world, to show
the common features and main differences.
Understand the different lefal techinques that
the various legal families adopt to achive
similar results.
100392 กฎหมายประกันภัย
3(2-2-5)
Insurance Law
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภั ย
ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการ
รับขน การประกันภัยค้าจุนและการประกันชีวิต
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
General principles of insurance law,
insurance against loss, special rules for
insurance on carriage, guarantee insurance
and insurance on life according to the Civil
and Commercial Code, Book III
100490 กฎหมายเปรียบเทียบเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Comparative Legal Research
ก ฎ ห ม ายเป รี ย บ เที ยบ แ ล ะวิ ธี ก าร
เปรี ย บเที ย บเพื่ อ การวิ จั ย ในกฎหมายเอเชี ย ,
ยุ โ รป และอเมริ ก า การอภิปรายเกี่ ย วกั บ
การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ นวัตกรรม วิธี
การศึก ษากฎหมายเปรียบเที ยบสมั ยใหม่ การ
พัฒ นาทั ก ษะ การวิเคราะห์และการวิจารณ์ ใน
ประเด็นร่วมสมัย
Comparative legal and comparative
methods for research in Asian European and
America law. Discussion in comparative legal

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชา
กฎหมาย
เอกชนและ
ธุรกิจ ปรับ
รหัสวิชา
ปรับหน่วย
กิต

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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หมวดวิชาเลือกเสรี
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studies, methodological innovations in modern
comparative legal studies, development of
analytical skills and comparative critical
thingking of contemporary issues
10491 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายเอกชน
3(2-2-5)
Current Topics in Civil Law
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การ
วิ เ คราะห์ การน าเสนอ การอภิ ป ราย การ
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็ น ส าคั ญ ทางกฎหมาย
เอกชนและธุรกิจ
Researching,
data
collection,
analyzing, presentation, discussion, critics
related to significant issues on civil and
business law
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การปรับปรุงแผนการศึกษา

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชา
กฎหมาย
เอกชนและ
ธุรกิจ
ปรับชื่อวิชา
และปรับ
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
100120 หลักพืน้ ฐานและประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(1-3-4)
Fundamental Principle and Legal History
100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
3(2-2-5)
Civil Law : General Principles
100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Public Law
รวม
17 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract Law
100113 กฎหมายทรัพย์สิน
Property Law
100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law

รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
Civil Law : General Principles
100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Introduction to Public Law

รวม

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
3(2-2-5) 100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract Law
3(2-2-5) 100113 กฎหมายทรัพย์สิน
Property Law
3(2-2-5) 100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
100115 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles
15 หน่วยกิต
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

15 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

180

001204
003201
003202
100210
100211

100212
100213

004101
004201
100214
100215
100216
100217
100218

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UPEnglish
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
กฎหมายลักษณะหนี้
3(2-2-5)
Obligation Law
กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
3(2-2-5)
และลาภมิควรได้
Wrongful Act, Management of
Affairs Without Mandate and
Undue Enrichment Law
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
3(2-2-5)
Criminal Law : General Principles
เอกเทศสัญญา
3(2-2-5)
Specific Contracts
รวม
21 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)
Socialized Personality
กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(2-2-5)
Criminal Law : Specific Offenses
กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและตัวแทน 3(2-2-5)
Loan, Security Transaction and Agency Law
กฎหมายปกครอง
3(2-2-5)
Administrative Law
กฎหมายครอบครัว
2(1-3-4)
Family Law
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
3(2-2-5)
Partnership and Company Law
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

20 หน่วยกิต

001204
003201
003202
100210
100211

100212
100213

004101
004201
100214
100215

100216
100217
100218

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UPEnglish
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
กฎหมายลักษณะหนี้
3(2-2-5)
Obligation Law
กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
3(2-2-5)
และลาภมิควรได้
Wrongful Act, Management of
Affairs Without Mandate and
Undue Enrichment Law
กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(2-2-5)
Criminal Law : Specific Offenses
เอกเทศสัญญา
3(2-2-5)
Specific Contracts
รวม
21 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)
Socialized Personality
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(2-2-5)
Intellectual Property Law
กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกัน
3(2-2-5)
และตัวแทน
Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law
กฎหมายปกครอง
3(2-2-5)
Administrative Law
กฎหมายครอบครัว
3(2-2-5)
Family Law
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
3(2-2-5)
Partnership and Company Law
รวม
21 หน่วยกิต
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100310
100311
100312
100313
100314
100323
100324

100xxx

100315
100316
100317

100320
100321
100322
100xxx

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายมรดก
3(2-2-5)
Succession Law
ตราสารเปลี่ยนมือ
2(1-3-4)
Negotiable Instruments
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
3(2-2-5)
Civil Procedure Law
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
3(2-2-5)
Criminal Procedure Law
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(2-2-5)
Public International Law
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(1-3-4)
Intellectual Property Law
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
2(1-3-4)
ทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources
Conservation Law
วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)
Major Elective
รวม
20 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
3(2-2-5)
Evidence Law
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบคุ คล 3(2-2-5)
Private International Law
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
และระบบศาลไทย
Constitution of Courts of Justice and
Thai Judicial System
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
3(2-2-5)
English for Lawyers
กฎหมายภาษีอากร
3(2-2-5)
Taxation Law
กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labour Law
วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)
Major Elective
รวม
19 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

100310
100311
100312
100313
100314

100xxx
100xxx

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายมรดก
Succession Law
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
Civil Procedure Law
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
Criminal Procedure Law
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources
Conservation Law
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

รวม

100315
100316
100317

100318
100319
100320
100xxx

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(x-x-x)
3(x-x-x)

21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
3(2-2-5)
Evidence Law
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบคุ คล 3(2-2-5)
Private International Law
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(1-3-4)
และระบบศาลไทย
Constitution of Courts of Justice and
Thai Judicial System
กฎหมายภาษีอากร
3(2-2-5)
Taxation Law
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
3(2-2-5)
English for Lawyers
กฎหมายแรงงาน
3(2-2-5)
Labour Law
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
รวม
20 หน่วยกิต
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100410
100411

100412
100420
100421
100422
100xxx
xxxxxx
xxxxxx

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
นิติปรัชญา
Legal Philosophy
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความ
ทางกฎหมายมหาชน
Public Procedure Law
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession
ว่าความและศาลจาลอง
Advocacy and Moot Court
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
กฎหมายบริหารงานภาครัฐ
Governmental Administrative Law
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

2(1-3-4)

100410

2(1-3-4)

100411

2(1-3-4)

100412

2(1-3-4)

100413

2(1-3-4)

100xxx

2(1-3-4)

xxxxxx

2(x-x-x)

xxxxxx

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
นิติปรัชญา
Legal Philosophy
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความ
ทางกฎหมายมหาชน
Public Procedure Law
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

2(1-3-4)
2(1-3-4)

2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
100423 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย
6(0-18-9)
Legal Professional Internship Clinic
* หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต
100390 การศึกษากฎหมายเชิงคลินกิ
2(1-3-4)
Clinical Legal Education
100391 คลินิกกฎหมายทั่วไป
2(1-3-4)
General Law Clinic
100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน
2(1-3-4)
Community Law Teaching Clinic
100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมาย
2(1-3-4)
เพื่อความยุติธรรมในสังคม
Legal Aid Clinic for Social Justice
100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน
2(1-3-4)
Specific Legal Skill Clinic

รวม

17 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย
6 หน่วยกิต
Legal Professional Internship Clinic
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
100421 คลินิกให้คาปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป 3 หน่วยกิต
General Legal Consultaion Clinic
100422 คลินิกเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมาย
3 หน่วยกิต
แก่ชุมชน
General Legal Consultation Clinic
100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมาย
3 หน่วยกิต
เพื่อความยุติธรรมในสังคม
Social Justice Clinics
100424 คลินิกกฎหมายเอกชน
3 หน่วยกิต
Private Law Clinic
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
Public Law Clinic
100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ
3 หน่วยกิต
Business Law Clinic
100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3 หน่วยกิต
Consumer Protection Clinic
100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย

รวม

6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
และทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources
Law Clinic
*หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 6 หน่วยกิต
100429 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
รวม
6 หน่วยกิต

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

185

186

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

188

189

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
Assoc. Prof. Kankanya Jaikarnwongsakul
นางสาวกันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
35601002XXXXX
รองศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 3860
โทรศัพท์
tongrak_j@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2545
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
บทความวิจัย/งานวิจัย
กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล. (2560). การพัฒนาความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์ในการ
จั ด การปั ญ หาหนี้ สิ น ของประชาชน. วารสารนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร. 10(1)
(มกราคม-มิถุนายน 2560): หน้า 195-219.
กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล และคณะ. (2560). สถานการณ์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
หนี้สินครัวเรือนของประชาชนตาบลบ้ านมาง อาเภอเชีย งม่วน จังหวัดพะเยา. วารสาร
รามคาแหง ฉบับนิตศิ าสตร์. 6(1) (มกราคม-มิถุนายน 2560): หน้า 19-52.
กั น ย์ กั ญ ญ า ใจการวงค์ ส กุ ล (2559). แนวท างการเรี ย นกฎหมายให้ ป ระสบ ความส าเร็ จ
ของนั ก ศึ ก ษากฎหมายต้ น แบบ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, หน้า 1537-1557. 28-29
มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
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กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล และคณะ (2559). การพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของ
นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 กรณี ศึ ก ษ า คณ ะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พ ะเยา. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, หน้า 1558-1570. 28-29
มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
บทความวิชาการ
กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล. (2560). นิติสตรีศาสตร์: มุมมองเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
และชาย. วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . 10(19) (มกราคมมิถุนายน 2560): 35-51.
หนังสือ
กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล. (2560). กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน. 224
หน้า. [ISBN: 978-616-269-625-1]
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
Asst. Prof. Kanchanurat Mairin
นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
35015002XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธินตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1614
โทรศัพท์
k_mairin@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2548
เนติบัณฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
กาญจนุ รัต น์ ไมริน ทร์. (มกราคม 2559). มาตรการทางภาษี เพื่ อ ส่ งเสริม ชาวนาไทย. ใน รายงาน
สืบ เนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, หน้า 1370-1382.
28-29 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
Asst. Prof. Kiattisak Tantijariyapan
นายเกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
35205000XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 75 หมู่ 4 ตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง 52110
0 5446 6666 ต่อ 1614
โทรศัพท์
Tantijariyapan@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
เนติบัณฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ตั น ติ จ ริ ย าพั น ธ์ . (2 5 6 0 ). ก ฎ ห ม าย อ าญ าส าห รั บ นั ก รั ฐ ศ าส ต ร์ เล่ ม 1 .
พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน. [218 หน้า. ISBN : 978-616-269-599-5]
เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ตั น ติ จ ริ ย าพั น ธ์ . (2 5 6 0 ). ก ฎ ห ม าย อ าญ าส าห รั บ นั ก รั ฐ ศ าส ต ร์ เล่ ม 2 .
พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน. [252 หน้า. ISBN : 978-616-269-604-6]
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนะ ศรีปัตตา
Asst. Prof. Tussana Siputta
นายทัศนะ ศรีปัตตา
34605005XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1614
โทรศัพท์
tussanas@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2532
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
ทัศ นะ ศรีปัต ตา (2562). ปั ญ หาการก าหนดคาบั งคั บ ให้เพิ ก ถอนค าสั่งทางปกครองที่ ไม่ช อบด้ วย
กฎหมาย ให้ มี ผลย้อ นหลั งโดยศาลปกครอง. ใน รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุม ทาง
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, หน้า 2229-2243. 24-25 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
Asst. Prof. Teerapan Mekkriengkrai
นายธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
31010006XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1614
โทรศัพท์
Jakkapong55@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
เนติบัณฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2540
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร. (2561). สิทธิการได้รับคาปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของ
แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว ห ล บ ห นี เข้ า เมื อ ง : ก ร ณี ศึ ก ษ า ใน เข ต พื้ น ที่ อ า เภ อ เมื อ ง
จั ง หวั ด พะเยา. ใน รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ พะเยาวิ จั ย
ครั้งที่ 7, หน้า 2416-2431. 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง
Asst. Prof. Narissara Prasitthipanwang
นางสาวนริษรา ประสิทธิปานวัง
11201000XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1614
โทรศัพท์
Aj.narisa@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
นริษรา ประสิทธิปานวัง. (2562). ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศสานัก
นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ก าหนดสถานที่ ห รื อ บริ เวณห้ า มขายเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ร อบ
สถานศึ ก ษา : ศึก ษาในเขตพื้ น ที่ห น้ามหาวิท ยาลั ย พะเยา. ในรายงานสื บ เนื่ องจากการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, หน้า 2315-2329. 24-25 กุมภาพันธ์
2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
นริษรา ประสิทธิปานวัง. (2560). การรับรู้ของประชาชนและปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตวั ด ดอกบั ว ต.ท่ า วั ง ทอง อ.เมื อ ง จ.พะเยา.
ใน รายงานสืบ เนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับ ชาติ ปัญ จวีสวรรษ ธรรมศาสตร์
ล าปาง น าทางประชา พั ฒ นาสู่ ส ากล, หน้ า 324 – 340. 4 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จังหวัดลาปาง.

198
นริษ รา ประสิ ท ธิ ป านวั ง. (2559). การรับ รู้ ของประชาชนต่ อ การบั งคั บ ใช้พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
เค รื่ อ งดื่ ม แอ ล ก อ ฮ อ ล์ พ .ศ . 2551 ใน พื้ น ที่ ส วน ส าธ ารณ ะ รอ บ ก ว๊ า น พ ะเย า
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา. ใน รายงานสืบ เนื่องจากการประชุม ทางวิชาการระดับ ชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, หน้า 1650 – 1666. 28-29 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี นางแล
Asst. Prof. Pranee nanglae
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก
โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2551

นางสาวปราณี นางแล
15603000XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1614
James_5201031159@hotmail.com
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ
ปราณี นางแล. (2561). ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาต่อการกระทาละเมิดของลูกจ้างของผู้รับเหมา:
ศึ ก ษ ากรณี สั ญ ญ าจ้ า งเหมาบ ริ ก ารและสั ญ ญ าจ้ า งเหมาค่ า แรง. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, หน้า 2460-2473. 25-26
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
Asst. Prof. Suwit Panyawong
นายสุวิทย์ ปัญญาวงศ์
35601002XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 285 หมู่ 2 ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1614
โทรศัพท์
punyawongsa@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547
เนติบัณฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

พ.ศ. 2545

นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
สุวิทย์ ปัญ ญาวงศ์. (2561). กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทของชุมชนใน
จังหวัดพะเยา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7,
หน้า 2185-2198. 25 – 26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
หนังสือ
สุวิทย์ ปัญ ญาวงศ์. (2561). กฎหมายมหาชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วิญญู ชน. [ISBN: 978-616269-661-9]
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
Asst. Prof. Udom Ngammuangsakul
นายอุดม งามเมืองสกุล
35101001XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธินตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธินตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1614
โทรศัพท์
udom.ng@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2541
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ
อุด ม งามเมืองสกุล . (2559). ปัญ หากฎหมายเกี่ยวกับสัญ ญาสินเชื่อรถแลกเงิน. วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9, 1 (มกราคม-เมษายน 2559): 27 – 48.
อุดม งามเมืองสกุล. (2561). การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เพื่ อ อยู่ อ าศั ย . วารสารบทบั ณ ฑิ ต ย์ เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ . 74, 4
(ตุลาคม – ธันวาคม 2561): 250-271.
อุดม งามเมืองสกุล. (2561). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561):
79-104
อุด ม งามเมืองสกุ ล . (2560). รายงานวิจัย กฎหมาย นิติสัมพันธ์ และความรับ ผิดของคู่สัญ ญาการ
เพาะปลู ก ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ภ ายใต้ ร ะบบเกษตรพั น ธสั ญ ญาในภาคเหนื อตอนบนฝั่ ง
ตะวั น ออกของประเทศไทย ทุ น วิจั ย จาก ส านั ก งานคณะกรรมการวิจั ย แห่ งชาติ (วช.)
พ.ศ.2560.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
นายวีระยุทธ หอมชื่น
Mr. Weerayut Homchaen
นายวีระยุทธ หอมชื่น
16406001XXXXX
อาจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1614
โทรศัพท์
ble_weerayut@hotmail.co.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2559
เนติบัณฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2557
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2555
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วี ร ะยุ ท ธ หอมชื่ น (2562). การฟ้ อ งคดี เชิ ง กลยุ ท ธ์ เพื่ อ ขั ด ขวางการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนด้ า น
สิ่ งแวดล้ อ ม. ใน รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ พะเยาวิ จั ย
ครั้ ง ที่ 8, หน้ า 2289-2301. 24-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ง หวั ด
พะเยา.
วีระยุทธ หอมชื่น (2559). การศึกษากฎหมายทรัพยากรน้าเพื่อพัฒนาพื้นที่อาเภอเชียงม่วน จังหวัด
พะเยา. ใน รายงานสืบ เนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8,
หน้า 2302-2314. 24-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
นายประฐมพงษ์ ทองรอด
Mr. Pratompong Thongrod
นายประฐมพงษ์ ทองรอด
18415000XXXXX
อาจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1614
โทรศัพท์
pj_classic@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2559
เนติบัณฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2555
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551
นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วิทูรย์ ตลุดกา, ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, กฤษฎา ใจแก้วทิ, ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง, เฉลิมวุฒิ สาระกิจ และ
ประฐมพงษ์ ทองรอด (2560). การพั ฒ นาเครือ ข่ายการสร้ างความเชื่อ มั่ น ด้ านข้ อ มู ล
ข่ า วสารและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคประชาชน. ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครัง้ ที่ 6, หน้า 1781-1790. 2627 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, กฤษฎา ใจแก้วทิ, วิทูรย์ ตลุดกา, ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง, เฉลิมวุฒิ สาระกิจ และ
ประฐมพงษ์ ทองรอด. (2559). การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ. วารสารกฎหมาย คณะ
นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9,7: 1-12.

ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

นางสาวกันย์กญ
ั ญา ใจการวงค์สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35601002XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
น.ม.
ศาสตราจารย์ น.บ.

นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์

35015002XXXXX

ผู้ชว่ ย
น.ม.
ศาสตราจารย์ น.ม.
น.บ.ท.

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1.*
2.*

3.

4.

5.*

นายเกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

นายทัศนะ ศรีปัตตา

นายธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร

35205000XXXXX

34605005XXXXX

31010006XXXXX

6.

นางสาวนริษรา ประสิทธิปานวัง

11201000XXXXX

7.

นางสาวปราณี นางแล

15603000XXXXX

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

น.บ.
ผู้ชว่ ย
น.ม.
ศาสตราจารย์ น.บ.ท.
น.บ.
ผู้ชว่ ย
น.ม.
ศาสตราจารย์ กศ.ม.
น.บ.
ผู้ชว่ ย
น.ม.
ศาสตราจารย์ น.บ.ท.
น.บ.
ผู้ชว่ ย
น.ม.
ศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ผู้ชว่ ย
น.ม.
ศาสตราจารย์ น.บ.

การบริหารการศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

จานวนชั่วโมง ภาระสอน/ปี
2563 2564 2565 2566 2567
1260 1260 1260 1260 1260

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

206

ลาดับ
8.*

ชื่อ – สกุล
นายสุวิทย์ ปัญญาวงศ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35601002XXXXX

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
ผู้ชว่ ย
น.ม.
ศาสตราจารย์ น.บ.ท.

9.

นายอุดม งามเมืองสกุล

35101001XXXXX

10.

นายประฐมพงษ์ ทองรอด

18415000XXXXX

น.บ.
ผู้ชว่ ย
น.ม.
ศาสตราจารย์ น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
อาจารย์
น.บ.ท.

16406001XXXXX

น.ม.
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
น.บ.ท.

11.*

นายวีระยุทธ หอมชื่น

อาจารย์

น.ม.
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

จานวนชั่วโมง ภาระสอน/ปี
2563 2564 2565 2566 2567
1260 1260 1260 1260 1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

