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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

Bachelor of Laws Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย คณะนติิศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0100 

 ภาษาไทย        :     นิติศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ       :     Bachelor of Laws Program 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     นิตศิาสตรบัณฑิต 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     น.บ. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :     Bachelor of Laws 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     LL.B. 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 142 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี

 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราในวิชาหลักเป็นตําราภาษาไทยและสอดแทรก

ภาษาอังกฤษ 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทย และนิสติต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

     ไม่มี 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญานิตศิาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1   หลักสูตร ปรับปรุง  พ.ศ. 2555 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2555 

 6.2 คณะกรรมการประจําคณะนิตศิาสตร ์อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 15/2554 วันที่ 23 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 

 6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 26(20/2554) วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 

   วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 

 6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

   วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2557 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  

      8.1.1 นิตกิร ปลัดอําเภอ ปลัดเทศบาล ฯ 

      8.1.2 นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน 

      8.1.3 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

      8.1.4 ทนายความ 

      8.1.5 ตํารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี 

      8.1.6 อนุญาโตตุลาการ 

      8.1.7 ตุลาการศาลปกครอง 

      8.1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
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 8.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนตบิัณฑิตไทย 

      8.2.1 อัยการ 

      8.2.2 ผูพ้ิพากษา 

  



 

9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล 35601002XXXXX 

 

- น.ม. 

น.บ. 

กฎหมายเอกชน 

นติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2549 

2544 

2 นางสาวนริษรา ประสิทธิปานวัง 11201000XXXXX - น.ม. (วทิยานพินธ์ ดีมาก) 

น.บ. (เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

กฎหมายระหว่างประเทศ 

นติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2552 

2549 

3 นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง 35099001XXXXX - LL.M. 

 

น.ม. 

น.บ. (เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

General Law 

 

กฎหมายอาญา 

นติศิาสตร์ 

The State University of  

New York at Buffalo 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

 

2553 

2547 

4 นายวิทูรย ์ตลุดกํา 33309006XXXXX - น.ม. (วทิยานพินธ์ ดี) 

น.บ. (เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

กฎหมายมหาชน 

นติศิาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2548 

5.* นายสุวทิย ์ปัญญาวงศ์ 35601002XXXXX - น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

กฎหมายมหาชน 

เนติบัณฑิตไทย 

 

นติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

สํานักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2554 

2547 

 

2545 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

          10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมโดยอาศัยกลไก

ตลาด ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองทางเศรษฐกิจจากผู้ใช้แรงงานกลายเป็นผู้ประกอบกิจการได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบว่ามีการส่งเสริมให้เกิดหน่วยเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งถือว่าเป็น

หน่วยผลิตทางเศรษฐกิจที่สําคัญ แนวโน้มของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมของประเทศไทยโดยอาศัย

กลไกตลาดเริ่มปรากฏให้เห็นถึงพัฒนาการของเศรษฐกิจระดับชุมชน กล่าวคือ มีการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนมากขึ้น มีกฎหมายรับรองและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าว จึง

เป็นที่คาดหมายได้ว่าอนาคตอันใกล้นี้ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยมีการกระจายตัวออก

ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นมากยิ่งขึน้ ปรากฏการณ์ในระบบเศรษฐกิจดังกล่าวมีความท้าทายต่อนักกฎหมาย

ของประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการรักษาความมั่นคงและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่าง

ต่อเนื่องจําเป็นจะต้องมีนักกฎหมายที่เข้าใจระบบเศรษฐกิจและกฎหมายที่ส่งเสริมเกื้อกูลให้เกิดความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและรักษาสิทธิประโยชน์ขององค์กรภาคธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะองค์กรภาค

เศรษฐกิจชุมชน ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงต้องพัฒนาการเรียนการสอนกฎหมายไปทิศทางที่

สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

      นอกจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบชุมชนแลว้ ประเทศไทยกําลังก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจ

แบบเปิดระหว่างประเทศภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของประเทศสมาชิกอาเซียน การเปิด

ประเทศทางเศรษฐกิจนี้จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านการค้า บริการ และแรงงานระหว่างประเทศ

สมาชิกอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการค้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านของประเทศ

ไทย เชน่ พมา่  ลาว กัมพูชา เป็นต้น หากประเทศไทยจะมีการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น ซึ่ง

การพัฒนาทางดา้นเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทายระบบการศึกษาของไทยเป็น

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะระบบกฎหมายซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือและเป็นจุดเริ่มต้นในการบังคับใช้ความ   

ตกลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษากฎหมาย จะต้องให้ความสําคัญต่อ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้น เช่น กฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ กฎหมายแรงงานข้ามชาติ กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อทําให้เกิดการ

เกือ้กูลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึน้  
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 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

     สังคมและวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์แตกต่างจากสังคมอื่นๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ

ความหลากหลายทางสังคมหรือกลุ่มคนในประเทศไทย และความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือแบบ

แผนการดําเนินชีวิตของคนในประเทศไทย นับแต่อดีตนั้นประเทศไทยประกอบไปด้วยกลุ่มชนต่าง ๆ ที่

หลากหลายได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยในท้องถิ่นตา่ง ๆ การยอมรับว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่หลากหลาย 

มีเอกลักษณ์ มีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในยุครัฐธรรมนูญประชาธิปไตย 

พ.ศ. 2550 การกระจายอํานาจทางการปกครองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกตั้ง

ผูบ้ริหารและมีสว่นทางการเมอืงการปกครองปรากฏชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งมีการยอมรับให้ชุมชนท้องถิ่น

ที่หลากหลายสามารถมีสิทธิในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอย่าง

ชัดเจน  

      ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้รับรองความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน เมื่อมีการยอมรับสิ่งที่เป็นจริงในสังคมไทยมากขึ้น ทําให้เห็นได้ว่า

สังคมและวัฒนธรรมไทยจะมีการพัฒนาและฟื้นฟูอย่างตอ่เนื่อง การยอมรับความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมนี้ทําให้ในอนาคตประชาชนในท้องถิ่นสามารถรักษา รู้สํานึกในความเป็นตนเองในแต่ละ

ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ระบบสังคมและวัฒนธรรมไทยที่หลากหลายจะปรากฏอย่างชัดเจนและอยู่ใน

กรอบการยอมรับของสังคมผ่านระบบกฎหมาย การรักษาและส่งเสริมสังคมที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรม

ที่แตกต่างให้สามารถอยู่ร่วมกันในประเทศได้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความท้าทายต่อระบบกฎหมายและนัก

กฎหมายเป็นอย่างยิ่ง เพราะกฎหมายถือวา่เป็นบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับอย่างเป็นทางการ  

     ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ระบบการศึกษากฎหมายจะต้องให้ความสําคัญกับสังคม      

ที่หลากหลายในประเทศไทย รวมทั้งให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมที่หลากหลายภายใต้แนวความคิด  

การกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น นักกฎหมายที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยจะต้องเข้าใจระบบ

สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนหรือกลุ่มคนต่างๆ   

ในสังคมได้ สามารถเข้าใจระบบกฎหมายที่นํามาใช้บังคับในสังคมชุมชนหรือท้องถิ่นได้ การพัฒนาระบบ

การศึกษากฎหมายจะต้องให้ความสําคัญกับชุมชน สังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลายในประเทศไทย

ด้วย   

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ       

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

(1) พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการและการรองรับการเติบโตของชุมชน

ท้องถิ่น สังคม ประเทศและนานาชาติทางด้านกําลังคนที่มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญด้านกฎหมายเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้ 
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(2) ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

และเป็นการพัฒนาศักยภาพใหเ้ป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

(3) ให้ความสําคัญในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพ การทํางานเป็นทีมและคํานึงถึง

การนําเอากฎหมายไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ 

 

            12.2  ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

         ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ 

“Wisdom for Community Empowerment” ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งเน้น

การพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มุ่งปฏิบัติภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข โดยกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนและภูมิภาคอื่น ๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค

กัน 

 ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยต้องพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาคณาจารย์ในทั้งเนื้อหา

สาระทางด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดการศึกษาให้มีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเกิดการ

เรียนรู้ที่รอบด้าน ครอบคลุม และเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนําปัญญาอันเป็นศูนย์รวม

ขององค์ความรู้ที่ได้รับการบ่มเพาะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศให้เกิดความ

เข้มแข็งและม่ันคงยั่งยืนตอ่ไป 

 ทั้งนี ้คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ  

 1. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจิต

ยุติธรรม รวมทั้งมศีักยภาพในการประกอบอาชีพ 

 2. มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้าง

เครือขา่ยการวิจัยกับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่นๆ  

 3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 4. เพื่อทํานุบํารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล 

 5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      13.1.1.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language  Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental  English    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental  English    

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6) 

003132 ไทยกับประชาคมโลก  

Thai and the World Community 

3(3-0-6) 

003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 

Politics Economy and Society 

3(3-0-6) 

003136 พะเยาศกึษา  

Phayao Studies 

3(2-2-5) 

005172 การจัดการการดําเนินชีวิต  

Living  Management 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 



 9 

 13.1.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

ศลิปกรรมศาสตร์ 
 

002124 ปริทัศนศ์ลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

002126 ศลิปะในชีวติประจําวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

 13.1.1.3  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                   

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior 

3(3-0-6) 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Life  and  Health  

 

   13.1.1.4  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 ว่ายน้ํา 

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ 

Social Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร้อ 

Takraw 

 

1(0-2-1) 
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004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2-1) 

004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1) 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

004162 แบดมนิตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล 

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศลิปะการต่อสู้ปูองกันตัว 

Art of Self – Defense 

1(0-2-1) 

005173 ทักษะชีวติ 

Life  Skills 

2(1-2-3) 

006142 คณิตศาสตรส์ําหรับชวีิตในยุคสารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 

3(3-0-6) 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจําวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

 13.1.1.5  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  

Energy and Technology Around Us 

3(3-0-6) 
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 13.1.1.6  รายวิชาหมวดวิชาศกึษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ 
 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจําวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

 13.1.1.7 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ    

และสารสนเทศศาสตร์ 
 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า 

Information Science for Study and Research 

3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6) 

 

 13.1.1.8   รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 

Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5) 

 

13.1.1.9  รายวิชาหมวดวิชาศกึษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะเกษตรศาสตร์และ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

006144 อาหารและวิถีชีวติ 

Food and Life Style 

3(3-0-6) 

 

 

        13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

    13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอื่น 

   ไม่ม ี

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  
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          13.3 รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

100001 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  

Introduction to Law 

3(3-0-6) 

100002 กฎหมายอาญาสําหรับนักรัฐศาสตร์ 

Criminal Law for Political Scientist   

3(3-0-6) 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สําหรับนักรัฐศาสตร์  

Civil and Commercial Law for Political Scientist   

3(3-0-6) 

100004 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law  

3(3-0-6) 

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน  

Laws and Ethics for Mass Communication  

3(2-2-5) 

100006 กฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Laws and Ethics of Communication and Information 

Technology  

3(2-2-5) 

  

 13.4 การบรหิารจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กําหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดําเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/

ผู้อํานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝุายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ทําหน้าที่ 

กําหนดนโยบายและพิจารณาการดําเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝุายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อํานวยการ เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

กํากับ ตดิตาม ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจํารายวิชาทําหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1   ปรัชญาของหลักสูตร  

  นิตศิาสตร์ เป็น ศาสตร์แหง่การเรยีนรู้กฎเกณฑอ์ันเป็นบรรทัดฐานในการดํารงอยู่ร่วมกัน

ของมนุษย์ในสังคม รวมถึงการนําเอากฎเกณฑต์่างๆ มาใช้ เพื่อรักษาความยุติธรรม 

 

 1.2  ความส าคัญ   

  การศกึษากฎหมายมีความสําคัญต่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก

การเรียนรู้กฎหมายอันเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่มีสภาพบังคับ มีโทษอันกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพและ

ทรัพย์สินของประชาชน มิใช่เพียงการเรียนรู้เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ประเทศชาติ สังคม หรือชุมชนให้มี

ความสงบสุขเรียบร้อยเท่านั้น แต่ยังมีเปูาหมายสําคัญของการเรียนรู้เพื่อสร้างประเทศชาติ สังคม และ

ชุมชนให้ม ี“ความยุติธรรม” ด้วย ดังนัน้ การเรียนรู้กฎหมายภายใต้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงมุ่งหวัง

ทั้งให้บัณฑิตสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ และใช้ให้เกิดความยุติธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิต

ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เนื่องจาก

กฎหมายมิได้ใช้บังคับเพียงในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แตย่ังมใีช้บังคับ      อยู่ทุกประเทศและอาจ

มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างแต่ละประเทศ อีกทั้งการศึกษากฎหมายภายใต้หลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิตยังต้องมุ่งเน้นให้นิสิตมีกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้ได้ทั้งชีวิต ด้วยเหตุนี้หลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต นอกจากจะให้บัณฑิตเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว        ยังต้องผลิตบัณฑิตที่

เรียนรู้กฎหมายได้ตลอดชีวติด้วย 

  เมื่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนต้องมีหลักเกณฑ์ข้อกําหนดร่วมกันย่อมมีความจําเป็น

ที่จะต้องมี “นักกฎหมาย” ผู้เข้าใจหลักเกณฑ์ข้อกําหนดเหล่านั้นอย่างแท้จริง เพื่อชี้ทางและใช้กฎหมาย

ให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยและยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงจําเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้

ทั้งกฎหมายและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกๆ คน การเรียนรู้

วิชาการด้านอื่นๆ จงึมคีวามจําเป็นไม่นอ้ยไปกว่าวิชาการด้านนิติศาสตร์ 

  นอกจากนั้น กฎหมายยังมีความสําคัญต่อบุคคลแต่ละคนตั้งแตเ่กิดจนกระทั่งตาย รวมทั้ง

กรณีเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการฝุาฝืนกฎหมายของบุคคลอื่นๆ อีกด้วย จึงจําเป็นที่หลักสูตร

นิตศิาสตรบัณฑิตจะต้องผลติบัณฑิตผู้สามารถรักษาสิทธิประโยชนข์องบุคคลผู้เดือดร้อนเสียหายได้โดย

ปราศจาก “อคติ” และคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของแต่ละฝุายอย่างยุติธรรม กระบวนการเรียนการสอน

ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงจําเป็นต้อง “มีอิสระทางวิชาการ ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ” เพื่อให้ได้

บัณฑิตผู้มีจรรยาบรรณอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเครื่องมือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสร้างความชอบ

ธรรมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลสําคัญอันจะทําให้บัณฑิตนิติศาสตร์เป็นที่

ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ่ไป 
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   1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านกฎหมายอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

ด้านกฎหมายทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการ

และเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 2. เพื่อผลติบัณฑิตให้มแีนวคิดด้านการศึกษาที่สามารถบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ

ได้ เพื่อนําไปศกึษาค้นคว้า วิจัยองคค์วามรูใ้หม่ แสวงหาและเรียนรู้ตลอดชีวติ  

 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการวิชาการ และการเข้า

ไปมีส่วนร่วมกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันภายในประเทศ 

ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใหเ้กิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4. เพื่อผลติบัณฑิตให้มเีจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ 

(Compliance to the Thai 

Qualification Framework) 

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา สอดคล้องกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลย ี

 

(1) ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานของประเทศ

สอดคล้องกับนโยบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(2) ปรับปรุงเนื้อหาของ

หลักสูตรและรายวิชาให้สอด

รับกับผลการเรียนรู้ และความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลย ี

(1) เอกสารหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐาน 

(2) ผลการวิพากษ์หลักสูตร

จากผู้ทรงคุณวุฒิหรอื

ผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 

(3) คําสั่งแต่งตัง้ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

2.แผนการพัฒนาการเรียนการสอน

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

(1) พัฒนาอาจารย์โดยเน้นด้าน

เทคนิคการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับมาตรฐานผล

การเรียนรูต้ามเกณฑ์

มาตรฐาน 

(2) สง่เสริมและพัฒนา

กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้

ของผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

(1) กิจกรรมพัฒนาอาจารย์

ตามเกณฑม์าตรฐานผลการ

เรียนรูทุ้กด้าน 

(2) การเข้าร่วมประชุม

วิชาการ อบรม หรอืสัมมนา 

(3) ผลการประเมินวัดผลการ

เรียนรู้ของอาจารย์ นสิิต และ

ผูเ้กี่ยวข้อง 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

 (4) การระดมความเห็น 

ปรึกษาหารอืเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนวิชาในหลักสูตร 

(5) การรว่มกิจกรรมเสริม

หลักสูตร การบริการวิชาการ 

การพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการ วชิาชีพด้านกฎหมาย

ของนสิิต 

3.แผนการตดิตามผลการนํา

หลักสูตรไปใช้ พร้อมการรับฟัง

ความคิดเห็นต่าง ๆ จากทุกฝุายที่

เกี่ยวข้อง เชน่ คณาจารย์ นิสิต 

ผูป้ระกอบการ เป็นต้น 

(1) ดําเนินการทบทวนและ

ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ  

(1) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรของคณาจารย์ นิสิต 

บัณฑติ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

(2) รายงานผลความพึงพอใจ

ในการใชบ้ัณฑติของ

หนว่ยงานผูใ้ช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

           1.1  ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

  ไม่ม ี

 

 1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้นเดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

  ภาคการศกึษาปลายเดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี     

พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเป็นการเรียนใน

ระดับอุดมศกึษาที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม โดยที่นิสิตจะมีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเองมาก

ขึน้ รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียนในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถบริหารเวลา

ให้เหมาะสม 
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  นอกจากนี้ ปัญหาภาษาอังกฤษ และปัญหาด้านทักษะการเขียนภาษาไทยเกี่ยวกับการ

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายซึ่งมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยรูปแบบและ

วิธีการอาจแตกต่างจากที่เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียนใน

หอ้งเรียนและการศกึษาจากตําราเรียนหรอืตัวบทกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ  

 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1   กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานิสิตด้านการปรับตัว ทางคณะ

นิตศิาสตร์จะจัดให้มกีารดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา นิสติรุน่พี่ และสโมสรนสิิตของคณะ 

  2.4.2   กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้านการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โดยคณะจัดให้มี

การปรับพื้นฐานทางด้านกฎหมายและการฝึกอบรมการเขียนตอบข้อสอบ รวมทั้งแนะนําทักษะการใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในภาคการศึกษา

ต้น 

  2.4.3  กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาดา้นพืน้ฐานทางภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษสําหรับ

นักกฎหมาย โดยจะมีการจัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนเรียน และคณะส่งเสริมให้ใช้ประมวลกฎหมาย ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานใน

การนําไปใช้ในการศกึษาและใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรของนสิิตด้วย 

   

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 400 400 400 400 400 

ช้ันปีที่ 2  400 400 400 400 

ช้ันปีที่ 3   400 400 400 

ช้ันปีที่ 4    400 400 

รวม 400 800 1,200 1,600 1,600 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    400 400 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจํา 

 

750,000 

 

900,000 

 

1,000,000 

 

1,080,000 

 

1,080,000 

2. งบดําเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

120,000 

105,000 

112,500 

93,750 

 

133,400 

100,000 

150,000 

133,400 

 

200,000 

150,000 

156,000 

170,000 

 

220,000 

140,000 

140,000 

100,000 

 

220,000 

140,000 

140,000 

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 9,000,000 9,000,000 3,000,000 3,000,000 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

                 แบบช้ันเรยีน 

                 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

    อื่นๆ (ระบุ) 

  

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

   เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และแก้ไขเพิ่มเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 142  หนว่ยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

           โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ 

 พ.ศ. 2551 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมน่อ้ยกว่า  30 หนว่ยกิต 30 30 

   1.1 ศกึษาท่ัวไปบังคับ  21 21 

   1.2 ศกึษาท่ัวไปเลอืก  9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมน่อ้ยกว่า  84 หนว่ยกิต 108 106 

   1.1  วชิาแกน  76 74 

   1.2  วชิาเอก  32 32 

 1.2.1 วิชาเอกบังคับ  24 18 

 1.2.1 วชิาเอกเลอืก  8 14  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมน่อ้ยกว่า  6  หนว่ยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 144 142 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บังคับ จ านวน 21  หน่วยกิต 

       กลุ่มวชิาภาษา   9  หนว่ยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental English  

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental English  
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 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                                 3  หนว่ยกิต 

 ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง  1  รายวิชา 

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5) 

 Phayao Studies  

 

     กลุ่มวชิาพลานามัย  บังคับเลือก 1  หนว่ยกิต 

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

 Golf  

004151 เกม 1(0-2-1) 

 Game  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 

 Body Conditioning  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities  

004154 ว่ายน้ํา 1(0-2-1) 

 Swimming  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 

 Takraw  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Softball  

004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Tennis  

004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Table Tennis 
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004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Basketball  

004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Badminton  

004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Football  

004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Volleyball  

004165 ศลิปะการต่อสู้ปูองกันตัว 1(0-2-1) 

 Art of Self – Defense  
 

      กลุ่มวชิาบูรณาการ 8  หนว่ยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Life and Health  

005172 การจัดการการดําเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Living Management  

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

 Life Skills  

 

         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก                 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

  กลุ่มวชิาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes  
 

                กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า 3(3-0-6) 

 Information Science for Study and Research  

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6) 

 Philosophy for Life  

002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Language Society and Culture  
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002124 ปริทัศนศ์ลิปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Performing  Arts  

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

 Music Appreciation  

002126 ศลิปะในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

 Arts in Daily Life  

 

                กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  

003133 วิถีไทย  วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Thai  Way  and  Vision  

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Politics Economy and Society  

 

          กลุ่มวชิาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Man and Environment  

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science  

006142 คณิตศาสตรส์ําหรับชวีิตในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life  

006144 อาหารและวิถีชีวติ 3(3-0-6) 

 Food and Life Style  

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us 
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006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

     

 กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Behavior  
 

               2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 

   วิชาแกน            จํานวน 74 หนว่ยกิต 

100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 

Civil Law : General Principles 

3(3-0-6) 

100101 กฎหมายมหาชนเบือ้งตน้ 

Introduction to Public Law 

3(3-0-6) 

100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 

Juristic Act and Contract Law 

3(3-0-6) 

100103 กฎหมายทรัพย์สิน 

Property Law 

3(3-0-6) 

100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

Constitutional Law 

3(3-0-6) 

100200 กฎหมายลักษณะหนี้ 

Obligation Law 

3(3-0-6) 

100201 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมคิวรได้ 

Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate and 

Undue Enrichment Law 

3(3-0-6) 

100202 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 

Criminal Law : General Principles 

3(2-2-5) 

100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน 

Loan, Deposit and Security Transactions Law 

3(2-2-5) 

100204 เอกเทศสัญญา 1 

Specific Contract I 

3(2-2-5) 

100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด 

Criminal Law : Specific Offenses 

 

3(2-2-5) 
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100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 

Constitution  of  Courts of Justice and Thai Judicial System 

2(2-0-4) 

 

100207 เอกเทศสัญญา 2 

Specific Contract II 

2(2-0-4) 

100208 กฎหมายปกครอง 

Administrative Law 

3(3-0-6) 

100209 กฎหมายครอบครัว 

Family Law 

3(3-0-6) 

100210 กฎหมายห้างหุน้ส่วน และบริษัท 

Partnership and Company Law  

3(3-0-6) 

100300 กฎหมายมรดก 

Succession Law 

3(3-0-6) 

100301 ตราสารเปลี่ยนมอื 

Negotiable Instruments  

3(3-0-6) 

100302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 

Civil Procedure Law I 

3(2-2-5) 

100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

Criminal Procedure Law 

3(2-2-5) 

100304 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง 

Public International Law 

3(3-0-6) 

100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 

Civil Procedure Law II 

3(2-2-5) 

100306 กฎหมายลักษณะพยาน 

Evidence Law 

3(2-2-5) 

100307 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

Private International Law 

3(2-2-5) 

100400 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย 

Legal Profession 

2(2-0-4) 

100401 นิตปิรัชญา 

Legal Philosophy 

2(2-0-4) 
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 วิชาเอก จํานวน  ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 

  วิชาเอกบังคับ จํานวน 18 หนว่ยกิต 

100310 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 

English for Lawyers I 

3(2-2-5) 

100311 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 

English for Lawyers II 

3(2-2-5) 

100312 กฎหมายภาษีอากร 

Taxation Law 

3(3-0-6) 

100313 กฎหมายแรงงาน 

Labour Law 

3(3-0-6) 

100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 

Thai Legal History 

2(2-0-4) 

100411 ว่าความและศาลจําลอง 

Advocacy and Moot Court 

2(1-2-3) 

100412 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology 

2(1-2-3) 

 

  วิชาเอกเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

 ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 

1. สาขาวิชากฎหมายมหาชน 

100420 กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

Laws on the Conservation of Environment and Natural 

Resources 

2(1-2-3) 

100421 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

Administrative Court and Procedure 

2(2-0-4) 

100422 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

Administrative Procedure Law 

2(2-0-4) 

100423 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบือ้งตน้ 

Fundamental of Public Economic Law 

2(2-0-4) 

100424 กฎหมายปกครองสว่นท้องถิ่น 

Local Administrative Law 

2(2-0-4) 

100425 สัมมนากฎหมายมหาชน 

Seminar on  Public Law 

2(0-4-2) 
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100426 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  

Human Rights Law 

2(1-2-3) 

100427 สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

Basic Rights 

2(2-0-4) 

100428 กฎหมายการปกครองสว่นท้องถิ่นอังกฤษ 

English Local Government Law 

2(2-0-4) 

100429 กฎหมายที่ดนิ 

Land Law 

2(2-0-4) 

100430 กฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น 

Local Taxation Law 

2(2-0-4) 

             

2. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

100440  กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ  

Bankruptcy and Reorganization Law  

2(2-0-4) 

100441 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

Securities and Stock Exchange Law 

2(2-0-4) 

100442 กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค   

Consumer Protection Law 

2(2-0-4) 

 

100443 กฎหมายอุตสาหกรรม 

Industrial Law 

2(2-0-4) 

100444 กฎหมายการแขง่ขันทางการค้า 

Trade Competition Law 

2(2-0-4) 

100445 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

International Trade law 

2(2-0-4) 

100446 กฎหมายการลงทุน 

Investment Law 

2(2-0-4) 

100447 การรา่งสัญญาและการเจราต่อรอง 

Contractual Drafting and Negotiation 

2(1-2-3) 

100448 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ  

International Taxation Law 

2(2-0-4) 

100449 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

Seminar on  Civil and Business Law 

 

2(0-4-2) 
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100450 กฎหมายประกันภัย 

Insurance Law 

2(2-0-4) 

 

3. สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

100460 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 

International Organization Law 

2(2-0-4) 

100461 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

International Environmental Law 

2(2-0-4) 

100462 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

International Law of the Sea 

2(2-0-4) 

100463 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ 

Seminar on  International Law 

2(0-4-2) 

100464 กฎหมายพาณิชย์นาวี  

Maritime Law 

2(2-0-4) 

100465 กฎหมายอากาศ 

Air Law 

2(2-0-4) 

100466 กฎหมายสนธิสัญญา 

Law of Treaties   

2(2-0-4) 

100467 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล 

International Law of Diplomatic and Consular Relations 

2(2-0-4) 

100468 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1  

International  Economic Law I 

2(2-0-4) 

100469 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2  

International  Economic Law II 

2(2-0-4) 

 

4. สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

100470 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่น 

Alternative Dispute Resolution 

2(2-0-4) 

100471 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดี

ครอบครัว 

Juvenile Justice and Family Procedure Law 

2(2-0-4) 

100472 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตรเ์บือ้งตน้ 

Introduction to Medical Law and Forensic Science 

2(1-2-3) 
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100473 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

Criminology and Penology 

2(2-0-4) 

100474 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

Economic Crimes 

2(2-0-4) 

100475 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

Human Rights and Criminal Justice 

2(2-0-4) 

100476 สัมมนากฎหมายอาญา 

Seminar on  Criminal Law 

2(0-4-2) 

100477 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ 

Seminar on  Procedure Law 

2(0-4-2) 

100478 การสบืสวนและสอบสวน 

Investigation and Interrogation  

2(1-2-3) 

100479 ระบบกฎหมายอังกฤษ 

English Legal System 

2(2-0-4) 

 

5. สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

100480 

 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

Intellectual Property Law 

2(2-0-4) 

100481 กฎหมายโทรคมนาคม 

Telecommunication Law 

2(2-0-4) 

100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Law 

2(2-0-4) 

100483 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Commerce Law 

2(2-0-4) 

100484 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับอินเทอร์เน็ต  

Intellectual Property Law Related to the Internet   

2(2-0-4) 

100485 กฎหมายสิทธิบัตรและการคุ้มครองพันธุ์พชื 

Patent Law and Plant Protection  

2(2-0-4) 

100486 กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิขา้งเคียง 

Copyright Law and Related Rights 

2(2-0-4) 

100487 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการคุ้มครองสิ่งบ่งชีท้าง

ภูมศิาสตร์  

Trademark Law and Geographical Indication Protection   

2(2-0-4) 
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100488 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ   

International Intellectual Property Law 

2(2-0-4) 

100489 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชนท์รัพย์สินทางปัญญาใน

เชงิพาณิชย์  

Intellectual Property Management and Commercialization  

2(2-0-4) 

100490 กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ศลิปะ และการแสดงออก

ทางวัฒนธรรม  

Law on Traditional Knowledge, Arts and Cultural Expression 

Protection  

2(1-2-3) 

100491 กฎหมายคอมพิวเตอร์และกฎหมายแผนภูมวิงจรรวม 

Computer Law and Integrated Circuit Law  

2(2-0-4) 

100492 

 

กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลและความลับทางการค้า  

Data Protection and Trade Secret Law  

2(2-0-4) 

100493 สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

Seminar on Intellectual Property Law   

2(0-4-2) 

100494 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

Cybercrime Law 

2(2-0-4) 

        

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน 6  หน่วยกิต 

 นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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 3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

Fundamental English 

3(3-0-6) 

*003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6) 

 

*003136 พะเยาศึกษา  

Phayao Studies 

3(2-2-5) 

005171 ชวีติและสุขภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6) 

100100 กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 

Civil Law : General Principles 

3(3-0-6) 

 

100101 กฎหมายมหาชนเบือ้งต้น 

Introduction to Public Law 

3(3-0-6) 

 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย  
Personal Hygiene Courses 

1(x-x-x) 

 รวม 19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental  English 

3(3-0-6) 

005172 การจัดการดําเนนิชีวติ 

Living  Management 

3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

2(1-2-3) 

100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 

Juristic Act and Contract Law  

3(3-0-6) 

100103 กฎหมายทรัพย์สนิ 

Property Law 

3(3-0-6) 

100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

Constitutional Law 

3(3-0-6) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ * ให้นิสติเลอืกเรียนเพยีง  1  รายวชิา 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

100200 กฎหมายลักษณะหนี ้

Obligation Law 

3(3-0-6) 

100201 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได ้

Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate and 

Undue Enrichment Law 

3(3-0-6) 

100202 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 

Criminal Law : General Principles 

3(2-2-5) 

100203 กฎหมายกูย้ืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน 

Loan, Deposit and Security Transactions Law 

3(2-2-5) 

100204 เอกเทศสัญญา 1 

Specific Contract I 

3(2-2-5) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก 

General Elective 

3( x- x- x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด 

Criminal Law : Specific Offenses 

3(2-2-5) 

100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 

Constitution  of  Courts of Justice and Thai Judicial System 

2(2-0-4) 

100207 เอกเทศสัญญา 2 

Specific Contract II 

2(2-0-4) 

100208 กฎหมายปกครอง 

Administrative Law 

3(3-0-6) 

100209 กฎหมายครอบครัว 

Family Law 

3(3-0-6) 

100210 กฎหมายห้างหุน้ส่วน และบรษิัท 

Partnership and Company Law  

3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาต้น 

100300 กฎหมายมรดก 

Succession Law 

3(3-0-6) 

100301 ตราสารเปลีย่นมือ 

Negotiable Instruments  

3(3-0-6) 

100302 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 1 

Civil Procedure Law I 

3(2-2-5) 

100303 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

Criminal Procedure Law 

3(2-2-5) 

100304 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง 

Public International Law 

3(3-0-6) 

100310 ภาษาองักฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 

English for Lawyers I 

3(2-2-5) 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก 

General Elective 

3( x- x- x) 

 รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100305 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 2 

Civil Procedure Law II 

3(2-2-5) 

100306 กฎหมายลักษณะพยาน 

Evidence Law 

3(2-2-5) 

100307 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 

Private International Law 

3(2-2-5) 

100311 ภาษาองักฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 

English for Lawyers II 

3(2-2-5) 

100312 กฎหมายภาษอีากร 

Taxation Law 

3(3-0-6) 

100313 กฎหมายแรงงาน 

Labour Law 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาตน้ 

100410 ประวัติศาสตรก์ฎหมายไทย 

Thai Legal History 

2(2-0-4) 

100412 ระเบียบวิธีวจิัย 

Research Methodology 

2(1-2-3) 

1004xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

2(x-x-x) 

1004xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

2(x-x-x) 

1004xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100400 หลักวชิาชีพนักกฎหมาย 

Legal Profession 

2(2-0-4) 

100401 นิติปรัชญา 

Legal Philosophy 

2(2-0-4) 

100411 ว่าความและศาลจําลอง 

Advocacy and Moot Court 

2(1-2-3) 

 

1004xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

2(x-x-x) 

1004xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

2(x-x-x) 

1004xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

2(x-x-x) 

1004xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

2(x-x-x) 

 รวม 14 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language  Skills 

  ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร                   

โดยเน้นทักษะการเขียนเป็นสําคัญ 

 Thai language skills in listening, reading, speaking and writing for communication 

emphasizing on writing skills 

 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental  English   

 ทักษะการฟัง พูด  อา่น  เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

ในปริบททางวิชาการและปริบทอื่น ๆ 

   English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for 

communicative purposes  in academic contexts and others 
 

001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental  English   

   ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการสื่อสาร 

ในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ 

   More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar 

for communicative purposes in academic contexts and others 

 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes 

 ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอา่นและการเขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรยีน 

 English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic 

areas and research interest 
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002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า                 3(3-0-6) 

    Information Sciences for Study and  Research 

 ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ  

การเข้าถึงสารสนเทศตา่ง ๆ การสบืค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานขอ้มูล การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การเลือก การสังเคราะหแ์ละการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติ

ที่ดแีละมีนิสัยในการใฝหุาความรู้  

   Meaning and significance of information sources, approaches, and database 

services; information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as 

well as creating positive attitudes and sense of inquiry in students 

 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต                                                  3(3-0-6) 

 Philosophy  for  Life 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ

ดําเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสําเร็จในชีวิตและงานในทุก

มิติของผูม้ีช่ือเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และคุณค่าต่อ

สังคม 

 Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of 

life, way of life, valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding 

persons as to apply for creativity and life enhance  

 

002123 ภาษา  สังคม และวัฒนธรรม                                   3(3-0-6) 

 Language Society and Culture 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มี

ต่อสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา

อันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Knowledge about language Thai society and culture, relation between language 

and society and language and culture and language change caused by social and cultural factors 

 

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Performing  Arts 

  ลักษณะและคุณค่าของนาฎศลิป์ไทยแบบมาตรฐานและแบบพืน้บ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะ

ในการชมนาฏศลิป์ไทยประเภทต่าง ๆ 
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   The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable 

student to understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance 

 

002125 ดุริยางควจิักขณ์                                                 3(3-0-6) 

 Music  Appreciation 

 ลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี 

สุนทรียศาสตร์ทางด้านดนตรไีทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทใน

การเข้าฟังดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรี

ไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 

   Musical characteristics, importance of music development, musical components, 

lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and repertoire 

for musical performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical performance 

including the roles of Thai and Western music in Thai society from the past to the present 

 

002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Arts  in  Daily  Life 

  การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟช่ัน ศิลปะภาพถ่าย 

ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู ้ทางสถาปัตยกรรม ด้าน การประหยัดพลังงาน 

คติความเชื่อต่างๆ อันจะนําไปสู่การเห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีย์ในการดํารงชีวิตที่สัมพันธ์กับ

บริบทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล 

 Recognition of the arts and architecture for application in daily life, Topics include 

visual art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual 

communication design, Knowledge of architecture in energy-saving management, Beliefs 

concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in harmony in national and 

international contexts 
 

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีิต 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ           

ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนา

คุณภาพชวีิตของนิสติ 

 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 
 

003132 ไทยและประชาคมโลก 3(3-0-6) 

  Thai and the World Community 

 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ 

ตั้งแตก่่อนสมัยใหมจ่นถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทีโลกและแนวโน้มในอนาคต 

   Relations between Thailand and the world community under changes during 

various times stating from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world 

forum and future trends 

 

003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Thai  Way  and  Vision 

   ความหมาย ความสําคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน 

ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การ

ดํารงความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน 

   Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the 

present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the 

Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world 
 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom 

   อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต  ประเพณี  พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  และการอนุรักษ์  สบืทอด  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 

practices, beliefs and contribution and development are preservative of wisdom 
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003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Politics Economy and  Society   

   ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและ

ระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก 

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศ

ไทย 

 Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and international 

political development, politics and adjustment of developed countries, the global economics system, 

impacts of globalization on politics economy and society, relations between the world system and 

Thailand 

  

003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Phayao Studies 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี  พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์

แนวโน้มการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซยีน 

 History, archeology, social dynamics, politics, economics and culture from the past to 

present, factors influencing the changes, analytical study of the sustainable development in the future ; 

globalization and ASEAN communities context 

 

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

   Golf 

 ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรา้งสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอล์ฟ  

การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ 

 History definition importance and physical fitness for golf basic skill training rules 

and etiquette of golf 

 

004151 เกม 1(0-2-1) 

 Game 

 ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความสําคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็น

ผู้นํา การฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใช้เครื่องอํานวยความสะดวก 

อุปกรณ์ รวมถึงความคิดสรา้งสรรค ์อีกทั้งส่งเสริมการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
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 History philosophy definition and importance of games type of games basic game 

leadership and games participation 

 

004152 บริหารกาย  1(0-2-1) 

 Body Conditioning 

 ประวัติ  ความหมาย ความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรม

การสรา้งสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, 

physical fitness activities, and physical fitness test 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นรําพื้นเมือง และ

วัฒนธรรมการเตน้รําของนานาชาติ 

 History, definition, importance and basic movements of folk dances and international 

folk dances  

 

004154 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 

 Swimming 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาว่าย

น้ํา การฝึกทักษะเบื้องตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายน้ํา 

 History definition importance physical fitness basic skill training rules and etiquette 

of swimming 

 

004155 ลีลาศ  1(0-2-1) 

              Social  Dance 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นรําสากลและ

มารยาทของการเต้นรําสากล 

   History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social 

dances 
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004156 ตะกร้อ 1(0-2-1)   

 Takraw 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬา

ตะกร้อ การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร้อ 

   History definition importance physical fitness basic skill training, rules and etiquette 

of takraw 

 

004157 นันทนาการ  1(0-2-1) 

 Recreation 

   ความหมาย  ขอบข่ายและความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ  

ตลอดจนสามารถนํากิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

   History philosophy definition and importance of recreation nature of activities and 

recreation participation 

 

004158 ซอฟท์บอล  1(0-2-1) 

 Softball 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรา้งสรรมถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอท์ฟ

บอล การฝึกทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารายาทของกีฬาซอท์ฟบอล   

   History, definition, importance and physical fitness for softball; basic skill training, 

rules and etiquette of softball 

 

004159 เทนนิส  1(0-2-1) 

 Tennis 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา

เทนนิสการฝกึทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส  

   History definition Importance and physical fitness for tennis basic skill training rules 

and etiquette of tennis 

 

004160 เทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 

 Table Tennis 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรา้งสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล

เทนนิส การฝึกทักษะเบือ้งตน้และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
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   History definition Importance and physical fitness for table tennis basic skill training 

rules and etiquette of table tennis 

 

004161 บาสเกตบอล  1(0-2-1) 

 Basketball 

   ประวัติ  ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับ

บาสเกตบอล การฝึกทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล   

   History definition importance and physical fitness for basketball basic skill training 

rules and etiquette of basketball 

 

004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Badminton 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา

แบดมินตัน การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน 

   History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill training, 

rules and etiquette of badminton 

 

004163 ฟุตบอล  1(0-2-1) 

 Football 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล การฝึก

ทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 

 History definition Importance and physical fitness for football basic skill training rules 

and etiquette of football 

 

004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)  

 Volleyball 

 ประวัติ  ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสรรมถภาพทางกายสําหรับ

วอลเลย์บอลการฝึกทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล   

 History, definition, Importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, 

rules and etiquette of volleyball 
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004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1)  

 Art of Self – Defense 

 ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการ

ต่อสู้ปูองกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว กฎหมายสําหรับการปูองกันตัวและกฎ

กติกามารยาทของศลิปะการต่อสู้ปูองกันตัว 

 History, definition Importance and physical fitness for the art of self–defense; basic 

skill of the art of self–defense, laws for self–defense; rules and etiquette of the art of self-defense 

 

005170 พฤติกรรมมนุษย์  3(3-0-6) 

 Human Behavior 

   แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ

พฤติกรรม ความรูส้ึกและการรับรู้ การมสีติสัมปชัญญะ การเรียนรูแ้ละความจํา การคิดและภาษา เชาว์

ปัญญาและการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทาง

สังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจําวัน  

 Concept of human behavior, biology and type of behavior, sensation and 

perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and 

intelligence management of emotions and development of motivation, human social behavior, 

abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application in daily life 

 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Life  and  Health 

 ความรูค้วามเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของ

มนุษย์ วัยรุ่นและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหาร

และสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

ประกันสังคม การปูองกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด 

 Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior and 

human health care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental 

health, medicine and health, environment and health, health insurance, life insurance, accident 

insurance. And social security; protection from danger, accidents, natural disasters and 

communicable diseases 
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005172 การจัดการการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Living  Management 

 ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว

และสังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความ

ขัดแย้ง การคิดแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์เศรษฐศาสตร์กับการดําเนินชีวติที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม 

 Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibility as a member of a 

family and a member of a society, adaptation to changes in a global society, 

world  communication, conflict management resolutions, methods of creative problem solutions, a 

good economy and living conditions and ethics 

 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

 Life  Skills 

 การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การฝกึทักษะการทํางานเป็นทีมที่เน้นการ

เป็นผูน้ําและเป็นผูต้ามที่ด ีการพัฒนาบุคคลใหม้ีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดา้นอื่นๆ ของบุคคล 

 Development of personality both mental and physical characteristics, practice in 

team working skills focusing on leader and follower roles, development of public consciousness and 

other desirable personal characteristics 

 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Man and Environment 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการ

เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์  และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ การ

พัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสํานึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, 

effects of population change related to environmental problems case studies of global climate 

change, natural disasters and encounter, at the global and local scale and the building of 

environmental awareness and participation in sustainable environmental management 
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006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science 

 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ ใช้งาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบจํานวนและการแทนข้อมูล การ

จัดการข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม 

ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the 

Internet and its applications, office automation systems, number system and data representation, 

data management and database systems, information systems, programming languages, program 

design, artificial intelligent, geographic information system 

 

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6) 

   Mathematics for Life in the Information Age 

 การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับชีวิตประจําวัน เช่น การเงินการธนาคาร 

การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและการตัดสินใจ

เบือ้งตน้    

   Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, 

business and statistics for data collection and decision making 

 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

   Drugs and Chemicals in Daily Life 

 ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เครื่องสําอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ ใ ช้ ใน

ชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ

สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม 

   Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal 

product commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and 

management for health and environmental safety 

 

006144 อาหารและวิถีชวีิต  3(3-0-6) 

 Food  and  Life  Style 

 บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศ
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ต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย  การเลือกอาหารที่

เหมาะสมต่อความตอ้งการของร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร 

และอาหารและวิถีชีวติกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน์ 

 Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior 

around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity 

and wisdom of food in Thai, proper food selection according to basic needs, health foods, 

information for purchasing food, and food and life style according in the age of globalization  

 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   3(3-0-6)     

 Energy and Technology around Us 

 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่าง

ฉลาด  ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาของพลังงานไฟฟูา และพลังงานอื่นๆ 

และการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการทํางานและการเลือกใช้ระบบปรับ

อากาศ รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิตไฟฟูาจากพลังงาน

นิวเคลียร์ เทคโนโลยีสําหรับรถยนต์ในอนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้อย่างเหมาะสม 

   Basic knowledge of energy and technology, energy conservations, intelligent 

methods for consuming energy, impact of consuming energy on environment, source of electricity 

and other energy, proper, economical and safe methods for consuming energy, principle of 

selecting air conditioner and vehicle, consuming energy in the future, electricity generation by 

nuclear energy, mass transportation system, preparation for changing technology and decision 

making on proper use 

 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life 

 บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี 

พลังงานและไฟฟูา การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชวีิตประจําวัน  

 Role of biological science and physical science and integration of earth science in 

daily life organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, 

telecommunications, meteorology, earth and space including, the applications of science and 

technology in daily life 
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100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 

 Introduction to Law 

 ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย 

ประเภท และลําดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่างๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระทํา การจัดทํา

กฎหมายลายลักษณ์อักษร สาระสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระสําคัญ

ของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระสําคัญของกฎหมายอาญา 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวติประจําวัน 

 Meaning 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 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 

 Criminal Law for Political Scientist 

 บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการ

ปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุ

โทษ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน 

การปลอมและการแปลงเอกสาร ชีวติและร่างกาย เสรีภาพและช่ือเสียง 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 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์  3(3-0-6)   

 Civil and Commercial Law for Political Scientist   

 หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ตั้งแต่ บรรพ 1-6 ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม ฝาก ทรัพย์ ค้ําประกัน 

จํานอง จํานํา ประกันภัย ตั๋วเงนิ หุน้ส่วนและบริษัท 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 
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100004 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Business Law 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายสําคัญอื่นๆ 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 

business contracts, and related importance laws, intellectual property law, electronic commercial 

law, labour law, and taxation law 

 

100005 กฎหมายและจรยิธรรมสื่อมวลชน 3(2-2-5) 

 Laws and Ethics for Mass Communication 

 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สิทธิและ

เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ

สังคม การละเมิดที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายเสียชื่อเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน 

การควบคุมสื่อสารมวลชน และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและกฎหมายเกี่ยว

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 Laws, regulations and notifications related to mass media, rights and freedom of 

information reporting, expression of opinion, critical, responsibility and social, defamation of 

reputation, laws related to ethics of journalists, control, law on publication in Thailand, law on 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 ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน สิทธิ เสรีภาพใน

การเสนอข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น  วิพากษ์วิจารณ์  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมของ

นักนิเทศศาสตร์ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ การคุ้มครอง

ฐานข้อมูล  การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาท กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ตลอด 
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จนศึกษานโยบายของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร และเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารรวมถึง

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง         

 Laws, regulations, and declarations related to mass medium, right and liberty in 

reporting and commentary, social accountability in a role of communication officials, computer laws, 

information via Internet and new technologies, computer crime, copyright infringements, database 

and privacy guardianships, defamation, electronic transaction laws, government policies for 

communication control, freedoms in communication, and related laws 

 

100100       กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(3-0-6) 

             Civil Law : General Principles 

ความหมาย บ่อเกิด ที่มา และวิวัฒนาการของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน 

ประเภทและลําดับศักดิ์ของกฎหมาย การใช้ การตีความ และการอุดช่องว่างของกฎหมาย สิทธิและผู้

ทรงสิทธิในกฎหมายแพ่ง การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ บุคคล ความสามารถของ

บุคคล และสาระสําคัญของกฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 1-2 

Meaning, sources of law, and evolution of civil and private law, types and hierarchy 

of law, application, interpretation, and filling the gaps in laws, rights and subject of rights in civil 

law, change, 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  

 

100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 

Introduction of Public Law 

 แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ ความหมายของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดที่มา 

ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมายมหาชน หลักการและนิติวิธีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่า

ด้วยรัฐกับการจัดโครงสร้างของรัฐ 

Concepts, theories, evolution, meaning of public law, sources, general aspects and 

types of public law, principles and legal methods of public law, state theory and structure of state   

 

100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

Juristic Act and Contract Law 

ความหมาย และลักษณะของนิติกรรม การแสดงเจตนา ผลของการแสดงเจตนา โมฆะ

กรรม โมฆียกรรม ระยะเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 
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6 ความหมายและลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลของสัญญา และความระงับแห่งสัญญา 

ตามบรรพ 2 ลักษณะ 2 และกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

Meaning and 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 the laws pertaining to unfair 

contract terms 

 

100103 กฎหมายทรัพย์สิน  3(3-0-6)   

                   Property Law 

 ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ 1 และตามบรรพ 4 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพยสิทธิ และบุคคลสิทธิ 

Meaning, types of property under the Civil and Commercial Code Book I and Book 

IV, property rights and rights over the individual  

 

100104  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6)   

 Constitutional Law 

 ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการพื้นฐานของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ หลักการการจัดองค์กรและสถาบันทางการเมือง การใช้อํานาจรัฐและการควบคุม

ตรวจสอบการใชอ้ํานาจรัฐ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

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 of citizens  

 

100200 กฎหมายลักษณะหน้ี                                      3(3-0-6)   

Obligations Law 

 ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแหง่หนี้ วัตถุแหง่หนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้รว่ม เจ้าหนีร้่วม การ

โอนสิทธิเรียกร้อง การระงับแหง่หนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 

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 
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100201 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  3(3-0-6)   

  Wrongful Act, Management of Affairs Without  

Mandate and Undue Enrichment Law 

 ความรับผิดทางละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิ

ควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 และ 5 และความรับผิดทาง

ละเมดิของเจา้หนา้ที่ 

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  

 

100202 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป  3(2-2-5)   

                Criminal Law : General Principles 

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษ และวิธีการเพื่อความ

ปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทํา

ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่

ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา 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 

 

100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน  3(2-2-5)    

Loan, Deposit and Security Transactions Law 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ฝากทรัพย์ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และหลักประกันแหง่หนีป้ระเภทต่าง ๆ 

Legal principles pertaining to loan, deposit, surety ship, mortgage, pledge under 

the Civil and Commercial Code, Book III, and securities for various types of debt 

 

100204 เอกเทศสัญญา 1  3(2-2-5)   

 Specific Contracts I 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
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Legal principles pertaining to sale, exchange, gift, hire of property, hire purchase  

under the Civil and Commercial Code, Book III 

 

100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด  3(2-2-5)   

 Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา 

และความผิดลหุโทษฐานตา่งๆ 

 Legal principles pertaining to specific offenses in Book II of the Penal Code and 

petty offenses 

   

100206      พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย  2(2-0-4) 

  Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System 

 ประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม  

ตําแหน่งและอํานาจของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าและผู้ทําการแทน เขตอํานาจศาล อํานาจขอ งผู้

พิพากษาคนเดียว องค์คณะผู้พิพากษา การจ่ายสํานวนคดี การเรียกคืนหรือโอนสํานวนคดี และการขอ

คืนสํานวนคดีในศาลยุติธรรม 

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  

 

100207 เอกเทศสัญญา 2 2(2-0-4)   

Specific Contracts II 

 กฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

ลักษณะ 15-16 และการจ้างแรงงาน จ้างทําของ และรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 3 ลักษณะ 6-8 

 Law on agency and brokerage under the Civil and Commercial Code, Book III title 

XV-XVI, employment wages and carriage under the Civil and Commercial Code, Book III title VI-

VIII 
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100208 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6)   

 Administrative Law 

หลักทั่วไปและลักษณะสําคัญของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการทาง

ปกครอง การกระทําทางปกครอง คําสั่งและผลบังคับของคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง บริการสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง และการบังคับคดีปกครอง  

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 and execution of administrative judgment 

 

100209 กฎหมายครอบครัว  3(3-0-6)   

  Family Law 

การหม้ัน การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความ

สมบูรณ์ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความ

ปกครอง การรับบุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 

Engagement, marriage, marriage 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 

 

100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท  3(3-0-6)   

  Partnership and Company Law 

ความหมายของหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเกี่ยวพันระหว่าง

หุน้ส่วน การเลิกและการชําระบัญชหีา้งหุ้นสว่น การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด การนําบทบัญญัติในห้างหุ้นส่วน

สามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วนจํากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้งบริษัท หุ้นและผู้ถือหุ้น 

กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เงินปันผลทุนสํารอง เพิ่มทุนลดทุน เลิกบริษัท ควบบริษัท การ

แปรสภาพห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ บรรพ 3 และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  
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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 Code, Book III as 

well as the subject matter of the public limited company act  

 

100300 กฎหมายมรดก 3(3-0-6)   

Succession Law 

ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมายมรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอดแห่ง

ทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธี

จัดการและปันทรัพย์มรดก อายุความมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 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, administration and distribution of 

an estate and prescription under the Civil and Commercial Code, Book VI 

 

100301 ตราสารเปลี่ยนมือ  3(3-0-6)   

Negotiable Instruments 

กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลักทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋ว

สัญญาใช้เงิน เช็ค การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวัล ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่าง ๆ และความรับผิดตามพระราชบัญญัติ

ความรับผดิอันเกิดจากการใชเ้ช็ค 

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 
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100302 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5)   

Civil Procedure Law I 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป และวิธีพิจารณาในศาลช้ันต้นตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และภาค 2 

Legal principles pertaining to a general provisions of civil procedure, and procedure 

in Courts of First Instance according to the Civil Procedure Code, Book I, and Book II 

 

100303 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  3(2-2-5)   

 Criminal Procedure Law 

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟูอง

คดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลช้ันตน้ อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

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 

 

100304 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  3(3-0-6)   

 Public International Law 

 ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่าง

ประเทศกับกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขตอํานาจของรัฐ ความคุ้มกันจากเขต

อํานาจของรัฐ สนธิสัญญา ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ และการระงับข้อพิพาทในทาง

ระหว่างประเทศโดยสันติ 

Characteristic and sources 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 responsibility of states, peaceful settlement of 

international disputes 

 

100305 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 2 3(2-2-5) 

Civil Procedure Law II 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์และฎีกา และวิธีการช่ัวคราวก่อน

พิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 

และ 4 
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Legal principles pertaining to civil procedure, appealing and revision, interim-

injunction and execution of judgments or orders according to the Civil Procedure Code, Book III and 

IV 

 

100306 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 Evidence Law 

 ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การรับ

ฟังหรอืไม่รับฟังพยานหลักฐาน 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, Section I and the Criminal 

Procedure Code, Section V 

 

100307 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  3(2-2-5) 

 Private International Law 

ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  การจัดสรร

เอกชนในทางระหว่างประเทศ สถานภาพของเอกชน นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ ทั้งตาม

กฎหมายเอกชนและมหาชน การแก้การขัดกันแห่งกฎหมาย  กระบวนการพิจารณาคดีในทางระหว่าง

ประเทศและการยอมรับคําพิพากษาของศาลต่างประเทศ 

Meaning and characteristic of private international law, international allocation of 

person, status of private , settlement on conflict of laws, proceeding of international cases and 

recognition of foreign judgment  

 

100310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1  3(2-2-5) 

 English for Lawyers I 

 การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์กฎหมาย การอ่านและการทําความเข้าใจ

เกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมายเบือ้งตน้ 

 The use of fundamental English regarding to law vocabulary and basic reading 

comprehension on legal documents 
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100311 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 3(2-2-5) 

 English for Lawyers II 

 การใชภ้าษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย การเขียนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญา 

และการโต้ตอบเอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่างๆ 

 The use of English language regarding law, writing of legal documents, drafting of 

contracts and other forms of legal correspondence 

 

100312 กฎหมายภาษีอากร  3(3-0-6) 

 Taxation Law 

 แนวความคิด หลักการของการภาษีอากร หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและ

อากรแสตมป์ 

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 

 

100313 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 

 Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมาย

ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับเงินทดแทน การระงับข้อพิพาท

แรงงาน  

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  

 

100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  2(2-0-4) 

   Legal Profession 

วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ หน้าที่และงานของนัก

กฎหมายในหนว่ยงานตา่งๆ มารยาทและวนิัย อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพตาม

กฎหมาย 
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Evolution of legal profession, responsibilities, conduct, duties and works of lawyers 

in various branches, ethics, discipline and the ideal of lawyer, establishing organizations and means 

to control those in the profession 

 

100401 นิติปรัชญา  2(2-0-4) 

 Legal Philosophy 

ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญากฎหมายในสํานักความคิดทางกฎหมายต่างๆ 

ปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความยุติธรรม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อ

การสรา้งและการใชก้ฎหมาย 

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 

 

100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  2(2-0-4) 

 Thai Legal History 

ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายสกุลต่างๆ ที่สําคัญ ที่มาและวิวัฒนาการของ

ระบบกฎหมายไทยนับแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน สภาพของระบบกฎหมายไทยก่อนการปฏิรูประบบกฎหมาย 

และอิทธิพลของระบบกฎหมายสกุลต่าง ๆ ของตะวันตกที่มตี่อกฎหมายไทย 

Origin and evolution of the major legal systems, origin and evolution of Thai legal 

system from the past to present, the Thai legal system before the Thai legal system reformation, 

and the influences of the western major legal system to Thai laws 

 

100411 ว่าความและศาลจ าลอง  2(1-2-3) 

 Advocacy and Moot Court  

หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนคําฟูองและคําให้การ วิธีซักถามพยาน การ

ฝกึปฏิบัติโดยจัดขึน้ในรูปศาลจําลอง 

Principles of advocacy, the preparation of case, plaint and answer writing, evidence 

examination, including a training in Moot Court 
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100412 ระเบียบวิธีวจิัย 2(1-2-3) 

 Research Methodology 

ความหมายและความสําคัญของการวิจัย รูปแบบ หลักการและวิธีการวิจัย ประเภท

ของการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การอภิปราย การวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาสําคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมอืง  

 Definition and importance of research, 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, 

 

100420 กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  2(1-2-3) 

 Law on the Conservation of Environment and Natural Resources 

แนวคิด นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ การควบคุมและจัดการมลพิษประเภทต่างๆ ข้อพิพาทและ

การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

Concept, State’s policy, laws related to  the utilization and conservation of  

environment and natural resources, pollution control and management, dispute and resolution 

related to environment and natural resources    

 

100421 ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง 2(2-0-4) 

Administrative Court and Procedure 

ที่มา ระบบต่างๆ ของศาลปกครอง การควบคุมการใช้อํานาจของรัฐฝุายปกครองโดย

องค์กรตุลาการ เขตอํานาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และการบังคับคดีปกครอง 

Origin, system of administrative court, judicial control on state power exercised by 

administrative organs, jurisdiction of administrative court, administrative court’s procedure, 

execution of administrative judgment 

 

100422 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  2(2-0-4) 

 Administrative Procedure Law 

หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสารบัญญัติช้ันเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง คําสั่งทาง

ปกครอง การพิจารณาทางปกครอง อํานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง การเพิกถอน

คําสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 
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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 

 

100423 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น 2(2-0-4) 

 Fundamental of Public Economic Law 

แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิดที่มา และหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชนทาง

เศรษฐกิจ หลักเสรีนิยม หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรและวิธีการแทรกแซงทาง

เศรษฐกิจของรัฐ การควบคุมตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยองค์กรตุลาการ 

Conception, evolution, sources and fundamental principles of public economic law, 

principle of liberty, principle of economic intervention, institutionalization, and measures of economic 

intervention of state, controlling on state’s economic intervention by judicial bodies 

 

100424 กฎหมายปกครองส่วนท้องถ่ิน  2(2-0-4) 

Local Administrative Law 

แนวความคิด วิวัฒนาการการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการกระจายอํานาจทาง

ปกครอง การจัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจและการใช้อํานาจ  และการควบคุม

ตรวจสอบองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

Conception, evolution of local authorities, principle of decentralization, organization 

of local authorities, function and power, controlling     

 

100425 สัมมนากฎหมายมหาชน  2(0-4-2) 

 Seminar on Public Law 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนําเสนอ การอภิปราย การ

วิพากษ์วจิารณ์ประเด็นสําคัญทางกฎหมายมหาชน 

Searching, data collection, analyze, presentation, discussion, critical related to an 

importance issue on Public Law 
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100426 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  2(1-2-3) 

Human Rights Law 

ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไก วิธีการ และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทยและระหว่างประเทศ องค์กรที่ทําหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

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  

 

100427 สิทธิขั้นพื้นฐาน  2(2-0-4) 

 Basic Rights 

 บ่อเกิดและพัฒนาการของสิทธิขั้นพื้นฐาน ความหมาย และความสําคัญของสิทธิขั้น

พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขั้นพื้นฐาน ขอบเขตในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน กระบวนการใน

การรักษาและคุ้มครองสทิธิขั้นพื้นฐาน 

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 

 

100428 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นอังกฤษ 2(2-0-4) 

English Local Government Law 

พัฒนาการ แนวคิด และโครงสรา้งของกฎหมายปกครองสว่นท้องถิ่นอังกฤษ  

 Development, concepts and structure of English local government law 

 

100429  กฎหมายที่ดิน  2(2-0-4) 

 Land Law 

 ความหมายของที่ดิน หลักกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง การควบคุมการใช้ที่ดิน การจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน กําหนดสิทธิ์ในที่ดิน และการออก

หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดนิ 
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 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, and 

issuance of documents of titles 

 

100430          กฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถ่ิน                                              2(2-0-4) 

                    Local Taxation Law 

 ความหมาย ที่มา และหลักกฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น การคํานวณและจัดเก็บภาษี

อากร การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 Meaning, sources and local taxation law principles, calculation and collection, tax 

disputes resolution relating to local authorities   

 

100440  กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ   2(2-0-4) 

 Bankruptcy Law and Reorganization Law  

วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สิน

ของลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อํานาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และ

การฟื้นฟูกิจการ 

Evolution, characteristic and objective of bankruptcy law, debtors’ asset 

management, roles of receivers, court’s competence, bankruptcy procedures, reorganization 

 

100441 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2(2-0-4) 

 Securities and Stock Exchange Law 

 แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน ความหมายของหลักทรัพย์ ตลาด

หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ

การซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อหลักทรัพย์เพื่อการครอบงํากิจการ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 Concepts relating to money and capital markets, meaning of securities, stock 

exchange, Securities and Exchange Commission, stock trading in the stock exchange, conduct of 

securities business, mutual fund management, unfair stock trading, business take over by means of 

stock acquisition and related laws 
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100442 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  2(2-0-4) 

 Consumer Protection Law 

แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่

เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กลไกและการบังคับใช้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

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   

 

100443 กฎหมายอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 

 Industrial Law 

กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานอุตสาหกรรม การจัดตั้งโรงงาน การควบคุมโรงงาน  

กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม การจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ขอบเขตของ

กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การควบคุมสิ่งที่เป็นพิษที่เกิดจากการประกอบ

อุตสาหกรรม 

Laws involving establishment and control of factory operation, industrial estate law, 

machine registration law, hazardous substance law, scope of law application for industrial control, 

the controlling of pollution produced by industrial conduction 

 

100444 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 2(2-0-4) 

 Trade Competition Law  

ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระทําที่มี

ผลตอ่การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรการในการปูองกันการผูกขาดทางการค้าและการขจัด

อุปสรรคต่างๆ ต่อการแข่งขันทางการค้าหรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการร้องเรียนและ

การดําเนินคดีกับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของ

อาเซียนและระหว่างประเทศ  

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 
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100445 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  2(2-0-4) 

 International Trade Law 

วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลง

ในทางระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญาการค้าระหว่างประเทศ ซีไอเอฟ ซี

แอนด์เอฟ และเอฟโอบี สัญญาทางการค้า การรับขน การขนส่ง การชําระราคา การประกันภัย 

ข้อตกลงต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า และความ

ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้า

ระหว่างประเทศ และระเบียบวิธีปฏิบัติในทางการคา้ระหว่างประเทศ 

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 

 

100446 กฎหมายการลงทุน 2(2-0-4) 

Investment Law 

              หลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการลงทุน  นโยบายของ

ประเทศไทยในการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์และกลไกในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการลงทุน 

สนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน องค์กรที่ทําหนา้ที่สง่เสริมการลงทุน และระงับข้อพิพาทการลงทุน 

International and Thai legal principles related investment, Thailand policies for 

promotion of private investment, interest and promotion mechanisms for investment, investment 

protection agreement, investment promotion organization, and dispute resolution in the investment 

 

100447 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง  2(1-2-3) 

Contractual Drafting and Negotiation 

หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม และสัญญาแบบต่าง ๆ การใช้ถ้อยคําภาษาให้

ถูกต้องตามกฎหมาย การฝึกทักษะและการเตรียมการเจรจาต่อรอง 

Juristic act and contractual drafting, and various  type of contracts, the use of legal 

vocabulary and terminology, preparation and skill in negotiating 
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100448 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ                                       2(2-0-4)           

 International Taxation Law 

                   ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบภาษีอากรระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีซ้อน มาตรการ

ภาษีเพื่อแก้ไขการจํากัดการประกอบธุรกิจโดยบรรษัทข้ามชาติ การแลกเปลี่ยนเงินตรา กิจการของ

บรรษัทข้ามชาติเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกําไรของบริษัทในเครือ 

ระบบบัญชแีละการจา่ยภาษี การวางแผนนโยบายเกี่ยวกับสนธิสัญญาภาษีอากร 

                    Theories of international taxation systems, rules of double tax, tax measures for 

multinational corporation limitations relief, money exchange, multinational corporation’s business 

regarding to interests, dividend, royalty, interest transfer between affiliated companies, accounting 

and tax payment systems, and tax policy planning under taxation treaties 

 

100449 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ  2(0-4-2) 

Seminar on Civil and Business Law 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนําเสนอ การอภิปราย การ

วิพากษ์วจิารณ์ประเด็นสําคัญทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

Searching, data collection, analyze, presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on Civil and Business Law   

 

100450 กฎหมายประกันภัย  2(2-0-4) 

 Insurance Law 

 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการ

รับขน การประกันภัยค้ําจุนและการประกันชวีิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 

 

100460 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ  2(2-0-4) 

 International Organization Law 

วิวัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วย

องค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับสากลและระดับภูมิภาค และความสัมพันธ์

ระหว่างองค์การระหว่างประเทศระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค 
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Evolution and establishment of international organizations, general legal theories 

relating to international organizations, universal and regional international organizations, and their 

relationships 

 

100461 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  2(2-0-4) 

 International Environmental Law    

วิวัฒนาการและแนวคิดที่สําคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สถาบันและ

ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่าง

ประเทศกับการค้า การลงทุน สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ อิทธิพลของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ระหว่างประเทศต่อนโยบายและกฎหมายของรัฐสมาชิก 

Evolution of international environmental law and  its key concepts, international 

institutions and agreement concerning environment, relationship between international 

environmental law and trade, investment, society, and international politics, influence of 

international environmental law on Member State’s policy and legislation 

 

100462 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล  2(2-0-4) 

 International Law of the Sea 

ที่มาของกฎหมายทะเล การกําหนดเขตทางทะเล น่านน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต เขต

ต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทะเลหลวง เขตอํานาจรัฐเหนือเขตทางทะเล การสํารวจและการนํา

ทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มชีีวติและไม่มชีีวติมาใช้ 

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 non-living maritime resources 

 

100463 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ  2(0-4-2) 

Seminar on International Law 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนําเสนอ การอภิปราย  การ

วิพากษ์วจิารณ์ประเด็นสําคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศ 

 Searching, data collection, analyze, presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on International Law 
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100464 กฎหมายพาณชิย์นาวี  2(2-0-4) 

Maritime Law 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ  สัญญาเช่าเรือ 

ประเภทต่าง ๆ การประกันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของสินค้าในเรือ สิทธิของผู้ปฏิบัติงาน

ทางทะเลการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล และอุบัติเหตุทางเรือ 

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 

 

100465 กฎหมายอากาศ 2(2-0-4) 

Air Law  

 ความหมาย ลักษณะ และที่มาของกฎหมายอากาศ องค์การบริหารการบินระหว่าง

ประเทศ การเดินอากาศ การรับขนทางอากาศ ความเสียหายโดยอากาศยานต่อบุคคลที่สามบนพื้นผิว 

กฎหมายอากาศเกี่ยวกับคดีอาญา และอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายอากาศ 

Meaning, features, and sources of air law, international aviation organizations, air 

navigation, air carriage, third party damages by an aircraft on the ground, criminal air law and 

international conventions relating to air law 

 

100466          กฎหมายสนธิสัญญา                                                           2(2-0-4) 

                    Law of Treaties   

                   ความหมายของสนธิสัญญา  การทําสนธิสัญญา การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพัน

ตาม สนธิสัญญา การตั้งข้อสงวน การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา การตีความสนธิสัญญา ความไม่

สมบูรณ์ การยกเลิกและการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญาตามหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย

กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา 

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 

 

 

 

 



 67 

100467          กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล                     2(2-0-4) 

                    International Law of Diplomatic and Consular Relations 

                    ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการทูตและกงสุล ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะ

ผู้แทนทางการทูต เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานทําการกงสุล  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของ

ตัวแทนทางการทูตและกงสุลตามหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต 

ค.ศ.1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 และจารีตประเพณี

ปฏิบัติทางการทูต 

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 

 

100468 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 2(2-0-4) 

 International Economic Laws I 

วิวัฒนาการ โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ

การค้า องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศในการดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลก สถาบัน 

และข้อตกลงเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมภิาคตลอดจนความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

Evolution, structure, role and duty of the General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) , World Trade Organization (WTO) , International Monetary Fund (IMF) in governing world 

economy regulations, institutions and agreements regarding regional economic integration, including 

relationships with Thailand 

 

100469 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2  2(2-0-4) 

 International Economic Laws II 

การก่อตั้ง โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ขององค์การการค้าโลก หลักกฎหมายและ

ประเด็นสําคัญของข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก ความตกลงเกี่ยวกับการอุดหนุน ความตกลงว่า

ด้วยการค้าสินค้าเกษตร ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ความตกลง

ทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ รวมทั้งประเด็นใหม่ในการเจรจาการค้าหลายฝุาย 

Establishment ,structure, role and duty of the World Trade Organization (WTO) 

,legal principles and significant issues of WTO Agreement, Agreement on Subsidies and 

Countervailing Measure, Agreement on Agriculture, The agreement on Trade-Related Aspects of 
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Intellectual Property Rights (TRIPS) and General Agreement on Trade in services, along with new 

issues from multi-lateral negotiations 

  

100470 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่น 2(2-0-4) 

 Alternative Dispute Resolution 

วิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ  ทั้ งนอกศาลและในศาล  การเจรจา

อนุญาโตตุลาการการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และปัญหาปัจจุบันต่าง ๆ อันเกิดจากการระงับ

ข้อพิพาทในศาล ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาของศาลและฝึกปฏิบัติการระงับข้อพิพาท โดยทางเลือก

ต่าง ๆ 

Procedure of alternative dispute resolution both in and out of court arbitration, 

conciliation and compromise, and current problems caused by dispute resolution in court as well as 

court resolution guidelines using the basic ideas of the law of court procedure, practice in case 

study on alternative dispute resolution 

 

100471 กฎหมายเกี่ยวกับคดเีด็กและเยาวชน 2(2-0-4) 

และวิธีพจิารณาคดีครอบครัว 

Juvenile Justice and Family Procedure Law 

หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระทํา

ผิด กระบวนการยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ไขผู้กระทําผิด รวมทั้งการ

คุ้มครองผู้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและ

เยาวชน และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 

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 

 

100472 กฎหมายการแพทย์และนิติวทิยาศาสตร์เบื้องต้น  2(1-2-3) 

Introduction to Medical Law and Forensic Science  

บทบาทและความสําคัญของกฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทาง

การแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพ

และการพิสูจน์หลักฐานสําหรับการดําเนินคดีอาญาและแพ่ง 
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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 

 

100473 อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยา  2(2-0-4) 

Criminology and Penology 

สาเหตุของอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆ อันมีส่วนสําคัญกับอาชญากรรม และการ

ปูองกันอาชญากรรม วิธีการต่างๆ ในอันที่จะปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิด และแก้ไขผู้กระทําผิดต่อ

กฎหมายใหก้ลับเป็นคนดี 

 Crime causation and factors related to crime, the prevention of crime, including the 

handling and correction of offenders 

 

100474 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  2(2-0-4) 

Economic Crimes 

ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

มาตรการและกลไกของรัฐในการปูองปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งศึกษากฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายปูองกันการฟอกเงิน 

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 

 

100475 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  2(2-0-4) 

Human Rights and Criminal Justice 

ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติที่ เกี่ยวข้อง การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้น

พืน้ฐานของผูต้้องหา จําเลย ผูต้้องขังผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา การคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิง 

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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100476 สัมมนากฎหมายอาญา  2(0-4-2) 

Seminar on Criminal Law 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนําเสนอ การอภิปราย การ

วิพากษ์วจิารณ์ประเด็นสําคัญทางกฎหมายอาญา 

Searching, data collection, analyze, presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on Criminal Law 

 

100477 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ  2(0-4-2) 

Seminar on Procedure Law 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนําเสนอ การอภิปราย การ

วิพากษ์วจิารณ์ประเด็นสําคัญทางกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

Searching, data collection, analyze, presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on Procedure Law 

 

100478       การสืบสวนและสอบสวน                                                       2(1-2-3) 

 Investigation and Inquiry 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ อํานาจของพนักงานสอบสวน วิธีการสืบสวนและสอบสวน

คดีอาญาเบื้องต้น การแสวงหาพยานหลักฐาน การถามปากคํา และการทําความเห็นทางคดี   

 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 

 

100479 ระบบกฎหมายอังกฤษ 2(2-0-4) 

 English Legal System 

 พัฒนาการ แนวคิด โครงสร้าง และระบบกระบวนการยุติธรรมของระบบกฎหมาย

อังกฤษ  

 Development, concepts, structure, and justice system of English legal system 
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100480 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2(2-0-4) 

Intellectual Property Law 

แนวคิด ที่มาและความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทของทรัพย์สินทาง

ปัญญาต่างๆ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า พื้นฐานระบบการให้คุ้มครองตามกฎหมาย 

การบังคับใช้สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีการขอรับการคุ้มครอง 

Concepts, sources and the importance of intellectual property, types of intellectual 

property, copyright, patent and trademark, basic legal protection and system, exercise of 

intellectual property rights and intellectual property protection process 

 

100481 กฎหมายโทรคมนาคม  2(2-0-4) 

 Telecommunication Law 

ความเป็นมาของการโทรคมนาคม รูปแบบของกิจการโทรคมนาคม นโยบายของรัฐ

เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม การให้เอกชนเข้า

ดําเนินกิจการโทรคมนาคม การปูองกันการผูกขาดและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม และ

ปัญหาดา้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

Historical development of telecommunications, various types of telecommunications 

industries, public policies on telecommunication industries, relevant regulatory bodies relating to the 

control of telecommunications industries, telecommunication services operated by private sectors, 

anti-monopoly and consumer protection in relation to telecommunication, and legal problems 

relating to telecommunications industries 

 

100482  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 

Information Technology Law 

โครงสร้างทั่วไปของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี การเข้ารหัส และกฎหมายต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการใชค้อมพิวเตอร์ และข้อมูลขา่วสารผ่านคอมพิวเตอร์ ปัญหาต่าง ๆ    ที่เกิดจากการใช้

อินเตอร์เน็ต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาทผ่าน

อินเตอรเ์น็ต และนโยบายของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร และเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารผ่าน

อินเตอรเ์น็ต 

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 
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defamation, and public policies relating to the control of communication and freedom of 

communication to internet 

 

100483 กฎหมายพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์  2(2-0-4) 

Electronic Commerce Law 

 หลักเกณฑ์ในการทําธุรกรรมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต  การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ การชําระเงินและการโอนเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเข้ารหัสและการใช้ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา การพิสูจน์ความ

ถูกต้องของเอกสารและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และประเด็นการรับฟังข้อมูลจากอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้

เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายลักษณะพยาน 

Rules concerning business operated via the internet, electronic data interchange, 

electronic fund transfer, encryption and digital signature, legal problems concerning commercial 

contracts, authentication of document and digital signature, and the legal issues concerning the use 

of electronic data in accordance with evidence law 

 

100484 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับอินเทอร์เน็ต  2(2-0-4) 

 Intellectual Property Law Related to the Internet     

  ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์แหล่งข้อมูล

ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองซอฟแวร์ ฐานข้อมูล และมัลติมีเดีย รวมทั้งโดเมนเนม ปัญหาการ

ใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้ากับโดเมนเนม ความลับทางการค้าและความรับผิดของผู้ให้บริการ

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 name 

as it related to trademark law, trade secret, internet service provider’s liability, and the use of 

international law mechanisms for solving the problems, studying law relating to the protection of 

technological protection measures (TPMs) and right management information (RMIs) 

 

100485       กฎหมายสิทธิบัตรและการคุ้มครองพันธุ์พืช  2(2-0-4) 

 Patent Law and Plant Protection 

 วิวัฒนาการ แนวคิด และความสําคัญของการคุ้มครองการประดิษฐ์โดยสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตพันธ์  และโครงสร้างระบบกฎหมายสิทธิบัตรตาม
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พระราชบัญญัติสิทธิบัตร และหลักเกณฑ์ในการขอรับความคุ้มครอง การละเมิด ค่าเสียหาย และการ

ดําเนินคดี การคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร และพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพันธุ์พชื และการคุ้มครองพันธุ์พชืในความตกลงระหว่างประเทศ  

 Historical development, concept, and the importance of the protection of patent for 

invention, petty patent, design patent, and structure of patent system under the Patent Act, the 

requirements for patent protection, infringements of patent rights, compensation, and patent 

litigation, the protection of patent under the Patent Cooperation Treaty (PCT), the Plant Varieties 

Protection Act and the protection of plant varieties under international agreements 

 

100486 กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคยีง  2(2-0-4) 

 Copyright Law and Related Rights   

      แนวคิดและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์  ตามอนุสัญญาเบอร์น 

ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   ประเภทของ

งานอันมลีิขสิทธิ ์ขอบเขตการให้ความคุ้มครอง ระยะเวลาการคุม้ครอง การละเมิด ข้อยกเว้นการละเมิด 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในรูปแบบของสัญญา และธรรมสิทธิ รวมถึงการให้ความคุ้มครองสิทธินักแสดง

ตามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์    

 Principles and fundamental concepts supporting the protection of copyright under 

Berne Convention, the agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

and Copyright Act, types of copyrightable works, the scope of protection, term of protection, 

infringement, exceptions, licensing under licence agreement, and moral rights, the protection of 

performer’s rights under Copyright Act 

 

100487 กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าและการคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  2(2-0-4) 

 Trademark Law and Geographical Indication Protection     

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การขอจดทะเบียนและผลของการจดทะเบียน 

การตอ่อายุ การเพิกถอน การอนุญาตให้ใชส้ิทธิ และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย

บริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  การจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญากรุงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 1891 และพิธีสารกรุงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าระหว่างประเทศ 1989 การคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และหลักเกณฑ ์

เงื่อนไข มาตรการในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมศิาสตร์  
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 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 Agreement Concerning the International Registration of Trademarks 1891 and 

the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

1989, the protection of trade name for business, principles, conditions, and measures for the 

protection of geographical indication under the Geographical Indication Protection Act  

 

100488 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ  2(2-0-4) 

 International Intellectual Property Law 

 แนวคิด ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา และบทบาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ต่อการพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

 Principles, theories, international agreements relating to the protection of 

international intellectual property and the role of World Intellectual Property Organization (WIPO) on 

the development of intellectual property protection 

 

100489 การบรหิารจัดการและการใช้ประโยชน์ 2(2-0-4) 

 ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  

 Intellectual Property Management and Commercialization   

                   การบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การจัดการในทางปฏิบัติ 

การนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การอนุญาตให้ ใช้สิทธิ การนําทรัพย์สินทาง

ปัญญามาแปลงเป็นทุน การนําทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกันหนี้ และการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ การร่างสัญญาด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา การห้ามตกลงผูกขาด  การใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบ การบังคับใช้สิทธิเหนือ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

                       The management of rights in different types of intellectual property (IP), 

management in practice, commercialization, licensing, IP capitalization, IP asset as a surety to 

guarantee payment of debt, and IP evaluation, IP contracts and drafting, the prohibition of 

monopoly agreement, the abuse of IP rights, and compulsory licensing  
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100490 กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ และการแสดงออก 2(1-2-3) 

 ทางวัฒนธรรม    

  Law on Traditional Knowledge, Arts and Cultural Expression Protection 

 แนวคิด หลักการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และการแสดงออกทาง

วัฒนธรรม แนวนโยบายขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และกฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศลิปะ และการแสดงออกทางวัฒนธรรม  

 Concepts, principles of the protection of traditional knowledge, arts, and cultural 

expression, the policy of the World Intellectual Property Organization (WIPO) and United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the laws relating to the protection of 

traditional knowledge, arts, and cultural expression in Thailand  

 

100491 กฎหมายคอมพิวเตอร์และกฎหมายแผนภูมิวงจรรวม 2(2-0-4) 

 Computer Law and Integrated Circuit Law   

 กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์ และระบบ

ฐานข้อมูล การคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ปัญหาในทางปฏิบัติและการใช้

ซอฟท์แวร์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟท์แวร์ การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม การบังคับใช้

สิทธิ การโอนและการอนุญาตให้ใชส้ิทธิในแผนภูมิวงจรรวม   

  Laws relating to computer, hardware, software, and data system and the 

protection of rights relating to computer, practical problems and the use of software under the 

software licence agreement, the protection of Integrated Circuit, enforcement, transfer and 

licensing of rights relating to Integrated Circuit 

    

100492 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความลับทางการค้า  2(2-0-4) 

 Data Protection and Trade Secret Law 

 แนวคิด หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูล

ข่าวสารของราชการ การคุ้มครองความลับทางการค้า การให้ความคุ้มครองข้อมูลประเภทต่างๆ ใน

ต่างประเทศและประเทศไทย และการคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดในข้อมูลทางการคา้ 

 Principles and fundamental concepts relating to the protection of personal data, 

government information and the protection of trade secret, the protection of different types of data 

in other countries and Thailand, and the protection of data exclusivity 
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100493 สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2(0-4-2) 

 Seminar on intellectual Property Law  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนําเสนอ การอภิปราย การ

วิพากษ์วจิารณ์ประเด็นสําคัญทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

Searching, data collection, analyze, presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on Intellectual Property Law 

 

100494 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 

Cybercrime Law 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การรับส่งข้อมูล การยืนยันตัวบุคคล การ

รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การกระทําความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการ

กระทําความผดิทางคอมพิวเตอร์ และปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  

Fundamental knowledge on computer system, data transfer, authentication of 

individual identity, computer security, cybercrime, laws related to cybercrime and enforcement 

problems 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้ 

 1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ เลขสามตัวแรก (นับจากซ้ายไปขวา) 

   001-006 หมายถึง หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  

   100 หมายถึง สาขาวิชานิตศิาสตร์ 

 2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ (นับจากซ้ายไปขวา) เลขสามตัวหลัง 

  2.1 เลขในลําดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

    เลข 0     หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีใดๆ ที่เปิดให้สําหรับหลักสูตร/

สาขาอื่นๆ 

    เลข 1  หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1 

    เลข 2 หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2 

    เลข 3  หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3 

    เลข 4  หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4 

  2.3 เลขในลําดับที่ 5 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานิติศาสตร์ 

    เลข 1     หมายถึง รายวิชาแกน 

    เลข 2     หมายถึง รายวิชาเอกบังคับ 



 77 

    เลข 2,3  หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในสาขาวิชากฎหมายมหาชน 

    เลข 4,5  หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในสาขาวิชากฎหมายธุรกิจและ 

                                                             การค้าระหว่างประเทศ  

     เลข 6 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในสาขาวิชากฎหมายระหว่าง

ประเทศ 

    เลข 7 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในสาขาวิชากฎหมายอาญาและ

กระบวนการยุติธรรม 

      เลข 8,9 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในสาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  2.4 เลขในลําดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 



 

3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1.* นางสาวกันยก์ัญญา ใจการวงค์สกุล 35601002XXXXX 

 

- น.ม. 

น.บ. 

กฎหมายเอกชน 

นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 

2544 

2.* นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง 11201000XXXXX - น.ม.(วทิยานิพนธ์ ดีมาก) 

น.บ.(เกยีรตนิิยมอันดับ 1) 

กฎหมายระหวา่งประเทศ 

นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

2449 

3.* นางสาวปิยอร  เปล่ียนผดุง 35099001XXXXX - LL.M. 

น.ม. 

น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

General Law 

กฎหมายอาญา 

นิติศาสตร์ 

The State University of New York at Buffalo 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2553 

2547 

4.* นายวทิูรย์  ตลุดกํา 33309006XXXXX - น.ม.(วิทยานิพนธ์ ดี) 

น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

กฎหมายมหาชน 

นิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

2548 

5.* นายสุวทิย์  ปัญญาวงศ ์ 35601002XXXXX - น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

กฎหมายมหาชน 

เนติบัณฑิตไทย 

นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2554 

2547 

2545 

6 นายกันตพงศ์  แสงพวง 

 

16099900XXXXX - น.ม. 

น.บ. 

กฎหมายธุรกจิ 

นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2550 

7 นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ 

 

35015002XXXXX - น.ม. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

กฎหมายภาษีอากร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

เนติบัณฑิตไทย 

นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

2554 

2551 

2549 

2545 

8 นายทัศนะ ศรีปัตตา  

 

46050055XXXXX - น.ม. 

กศ.ม. 

น.บ. 

กฎหมายมหาชน 

บริหารการศึกษา 

นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2548 

2543 

2527 

9 นางสาวณภัทร  บุญประสาท 

 

35601004XXXXX - น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

กฎหมายเอกชน 

เนติบัณฑิตไทย 

นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2551 

2549 

2548 

10 นายสมศักด์ิ  แนบกลาง 

 

35601009XXXXX - น.ม. 

น.บ. 

กฎหมายมหาชน 

นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2546 

2541 

*อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร 

 



 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

1.  นายชลอ  วอ่งวัฒนาภิกุล 35604521XXXXX รอง

ศาสตราจารย ์

Docteur en Droit  

น.บ.(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

Private Law 

นิติศาสตร ์

University de Nice  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2521 

2514 

2. นายนภนนัต์  ศุภศิรพิงษ์ชัย 31017005XXXXX - Ph.D. Intellectual Property Law University of Edinburgh 2553 

LL.M. Intellectual Property Law Australian National  

University 

2547 

LL.M. Commercial Law Monash University 2545 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2541 

3. นายกันตพงศ ์ แสงพวง 16099900XXXXX - น.ม กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ 2553 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

4.* นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงคส์กุล 35601002XXXXX - น.ม. กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2549 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2544 

5. นางสาวกาญจนสดุา  ทองขาว 35401000XXXXX - น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2549 

น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา 

2550 

พ.ย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 2542 

น.บ. 

 

นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2546 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

6. นางสาวกาญจนุรัตน ์ ไมรินทร ์ 35015002XXXXX - น.ม. กฎหมายภาษอีากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2554 

น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2551 

น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา 

2549 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

7. นายเฉลมิพงษ ์ ซิ่วสุวรรณ 15299001XXXXX - น.ม กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัแม่ฟาูหลวง 2553 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟาูหลวง 2551 

8. นางสาวชลฤทัย  แกว้รุง่เรือง 36405002XXXXX - น.ม. กฎหมายระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

9. นางสาวถริวรรณ  กลางณรงค ์ 38601005XXXXX - น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2541 

น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา 

2554 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2544 

10. นายทัศนะ  ศรีปตัตา 46050055XXXXX - น.ม 

กศ.ม. 

น.บ. 

กฎหมายมหาชน 

บรหิารการศึกษา 

นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

2548 

2543 

2527 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

11. นายธีระพันธ์  เมฆเกรียงไกร 3101006xxxxx - น.ม. 

 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

กระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา 

เนติบัณฑิตไทย 

 

นิติศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2550 

 

 

 

2540 

12. นายธิต ิ ไวกว ี 31010006XXXXX - LL.M  University of Denver,USA 2548 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2540 

13. นางสาวณภัทร  บุญประสาท 35601004XXXXX - น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

กฎหมายเอกชน 

เนติบัณฑิตไทย 

 

นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 

2549 

 

2548 

14.* นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง 11201000XXXXX - น.ม. (วิทยานิพนธ ์ดีมาก) กฎหมายระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2552 

น.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ 1) นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

15.* นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดงุ 35099001XXXXX - LL.M. 

 

General Law 

 

The State University of New 

York at Buffalo 

2553 

น.ม. กฎหมายอาญา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 

น.บ. (เกียรตินยิมอนัดับ 2) 

 

 

นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2547 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

16. รอ้ยตํารวจโท พิทยา  เขียวดอกน้อย 55703000XXXXX - น.ม. กฎหมายเอกชนและธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 2543 

น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา 

2546 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2539 

17. นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ ์ 35001003XXXXX - LL.M. International Law University of Hull 2540 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2538 

18. นางสาวภัทราวรรณ  รัตนเกษตร 35199000XXXXX - น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2547 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2543 

19. นางสาวลลิตา  กิ่งเนตร 31014003XXXXX - LL.M Public International Law  University of Kent, United 

Kingdom   

2549 

LL.M 

 

International  

Commercial Law 

University of Kent, United 

Kingdom   

2548 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

20.* นายวิทูรย ์ ตลดุกํา 33309006xxxxx - น.ม. (วิทยานิพนธ ์ดี) กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553 

น.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ 1) นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2548 

21. นายสมศักดิ์  แนบกลาง 35601009XXXXX - น.ม กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2546 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

2541 



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

22.* นายสุวิทย ์ ปัญญาวงศ ์ 35601002XXXXX - น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2554 

น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา 

2547 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพายัพ 2545 

23. นายอุเทน  ธัชศฤงคารสกุล 37099000XXXXX - บธ.ม. บรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2543 

น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2539 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2535 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย์กิตตคิุณ Docteur en Droit 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

2 นายไชยยศ เหมะรัชตะ ศาสตราจารย์ LL.M. 

น.ม. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

3 นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ ศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

D.S.U. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

4 นายไผทชติ เอกจรยิกร ศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

D.E.A. 

D.S.U. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

5 นายพิชัยศักดิ์ หรยางกูร ศาสตราจารย์ LL.M. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

6 นายวีระพงษ์ บุญโญภาส ศาสตราจารย์ LL.M. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

7 นางศุภลักษณ์ พนิจิภูวดล ศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

D.E.A. 

D.S.U. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

8 นายโกเมน ภัทรภริมย์ ศาสตราจารย์ (พเิศษ) น.ด. 

Docteur en Droit 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

9 นายจรัญ ภักดีธนากุล ศาสตราจารย์ (พเิศษ) B.A. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

 

 

นติศิาสตร์ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

10 นายประสิทธ์ิ โฆวไิลกูล ศาสตราจารย์ (พเิศษ) LL.M. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

11 นายวิชา มหาคุณ ศาสตราจารย์ (พเิศษ) ร.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

12 ดร.เจษฎ ์โทณะวณิก รองศาสตราจารย์ J.S.D  

J.S.M  

น.บ.ท.  

น.บ.  

นติศิาสตร์ 

13 นายเกรยีงไกร เจริญธนาวัฒน์ รองศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

น.ม. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

14 นายณรงค์ ใจหาญ รองศาสตราจารย์ LL.M. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

15 นายณัฐพงศ์ โปษกะบุตร รองศาสตราจารย์ LL.M. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

16 นายเดชา ศริิเจรญิ 

 

รองศาสตราจารย์ M.S. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

17 นายทวเีกียรต ิมีนะกนษิฐ รองศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

D.E.A. 

LL.M. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

18 นายธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย รองศาสตราจารย์ LL.M. 

น.บ.ท. 

บธ.บ. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

19 นายสําเรียง เมฆเกรยีงไกร รองศาสตราจารย์ M.C.L. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

20 นายสุเมธ จานประดับ รองศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

21 นายอนันต ์จันทรโอภากร รองศาสตราจารย์ J.S.D. 

LL.M. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

22 นายอภรัิตน์ เพ็ชรศิริ รองศาสตราจารย์ J.S.D. 

LL.M. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

23 นายกุลพล พลวัน 

 

- น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

24 นายชัยวัฒน์ บุนนาค - LL.M. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

25 นายธรรมนูญ พทิยาภรณ์ - Ph.D. 

LL.M. 

LL.B 

น.บ.ท. 

น.ม. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

26 นายบํารุง ตันจิตติวัฒน์ - LL.M. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

27 นางสาวบุบผา อัครพมิาน  Doctorat en Droit 

D.E.A. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

28 นายสรจักร เกษมสุวรรณ - Ph.D. 

LL.M. 

LL.B. 

นติศิาสตร์ 

29 นายสัตยา อรุณธารี - น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 ไม่ม ี

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

   ไม่มี 

 4.2  ช่วงเวลา   

   ไม่มี 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   ไม่มี 
 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   

   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกําหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 100412 ระเบียบวิธีวิจัย 

(Research Methodology) ซึ่งเป็นวิชาของนิสิตช้ันปีที่ 4 โดยกําหนดให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎี

เกี่ยวกับการวิจัย ความหมายและความสําคัญของการวิจัย หลักการและวิธีการวิจัย ประเภทของการ

วิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การอภิปราย การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

สําคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อีกทั้งยังให้นิสิตได้เรียนรู้ในทาง

ปฏิบัติโดยกําหนดให้ทํารายงานหรือเสนอผลงานเป็นกลุ่ม ซึ่งต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายกับบริบทของสังคม ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิต

กลุ่มละอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวข้องกับการดําเนินการค้นคว้าหัวข้อและให้เป็นไปตาม

กําหนดเวลา ซึ่งกําหนดให้นิสิตนัดหมายขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมกับนําแบบฟอร์มบันทึก

ความก้าวหน้าของงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อรับทราบทุกครั้ง  การดําเนินการดังกล่าวจะทํา

ให้นิสิตมีทักษะในการคิด รวมทั้งการเขียนที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างกฎหมายกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นตามหัวข้อที่เลือก และมีการวิเคราะห์หาแนวทางในการทราบหรือแก้ไขประเด็นปัญหา

ชุมชนสังคมที่น่าสนใจได้ รวมถึงรู้จักการทํางานเป็นทีม ตลอดจนมีการทํารายงานหรือเสนอผลงานที่

ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอย่างเคร่งครัด 

     ทั้งนี ้เพื่อให้นิสติได้ฝกึทักษะ เรยีนรู้กระบวนการวางแผนการทําระเบียบวิธีวิจัย อภิปราย 

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมที่น่าสนใจ ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 

โดยใหค้วามสําคัญกับบริบททางศีลธรรมและการมีจิตสํานึกสาธารณะ มีจรรยาบรรณ เพื่อให้ทราบถึง

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องทําให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจน

สามารถศึกษาหาความรู้ใหม่และนําความรู้ด้านกฎหมายไปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ พร้อมกับ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในชุมชนและสังคม 
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   ในการนี้ อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนควรประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน และอาจารย์ที่

ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าของการดําเนินงานของนิสิต รวมทั้งประเมินการนําเสนอผลงานของนิสิต

ในตอนท้ายด้วย 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้   

     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้แล้ว นิสิตมีทักษะในการทํางานอย่างมีระบบและรู้จัก

การทํางานเป็นทีม เข้าใจถึงวิธีการออกแบบโครงรา่ง วางแผนการทํางาน มีจรรยาบรรณเข้าใจหลักการ

พืน้ฐานและขัน้ตอนการทําตามระเบียบวิธีวิจัยได้ มีทักษะการเขียนรายงานตลอดจนการนําเสนอผลงาน 

และมีความรู้ใหม่ๆ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยนําหลัก

กฎหมายมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมได้  

 5.3  ช่วงเวลา   

   ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย  

 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

   2 หนว่ยกิต 

 5.5  การเตรยีมการ  

   (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทําความเข้าใจกับนิสิตที่ลงทะเบียน ตลอดจนรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน กําหนดการ การประเมินผล ตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ

ระเบียบวิธีวิจัย 

   (2) นิสิตเลือกหัวข้อ หรือประเด็นที่สนใจ โดยต้องได้รับอนุมัติหัวข้อการค้นคว้า        

จากผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

   (3) มีการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษาแก่นิสิต จัดทํา

บันทึกการให้คําปรึกษาทุกครั้ง และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้อทางกฎหมายกับประเด็นปัญหา

สังคม อีกทั้งแนะนําตัวอย่างงานวิจัยหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ใน

ระเบียบวิธีวิจัยของนสิิต 

    (4) ดําเนินการทําระเบียบวิธีวิจัยตามขั้นตอน และตามระยะเวลาที่กําหนด 

   (5) นําเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่ออาจารย์ผู้สอน และ

คณะกรรมการ 

 5.6  กระบวนการประเมินผล   

   (1) ผู้สอนประเมินผลจากความก้าวหน้าในการรายงาน/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมายจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา  

   (2) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการดําเนินการทําการศกึษาค้นคว้า  

   (3) คณะกรรมการประเมินผลสรุปจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตาม

ระยะเวลาที่กําหนด ตลอดจนนําเสนอถึงปัญหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายงานการทําวิจัย
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ดังกล่าวต้องแสดงถึงการวิเคราะห์ และมีกระบวนการ สรุปข้อมูลตามการทําตามระเบียบวิธีวิจัยที่

ถูกต้อง 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ (1) สง่เสริมและสนับสนุนให้มกีารพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 

กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องให้แก่นิสิตในรายวิชา

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) สอดแทรกความสําคัญด้านบุคลิกภาพในกิจกรรม

เสริมหลักสูตรในลักษณะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา

การศกึษา 

2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1) จัดโครงการเสริมหลักสูตรด้านการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรม เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงการเป็นนักกฎหมาย

ที่มคีวามรูคู้่คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะ 

และจิตยุติธรรม เป็นคนดีของสังคม เช่น การบําเพ็ญ

ประโยชน์ต่อ ชุมชน การมีจิตสาธารณะในการ

ช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น 

(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการ

สอนในรายวิชาต่าง ๆ  

(3) ยกย่อง ส่งเสริม เ ชิดชูเกียรติของนิสิตผู้ เป็น

แบบอย่างที่ดีดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

(4) รณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้มีความตระหนักและ

ทัศนคตทิี่ดตี่อจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

3. ด้านภาวะผู้นํา (1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีการทํางานเป็นทีมใน

ช้ันเรียนเพื่อให้มีบทบาททั้งเป็นผู้นําและสมาชิกกลุ่มที่

ด ี

(2) ปลูกฝังความมีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่

ต่อตนเองและส่วนรวม 

(3) มอบหมายให้มีการทํารายงานกลุ่ม โดยแบ่งงาน

แต่ละฝุาย ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

ร่วมกัน แสดงออกซึ่ งความคิดสร้างสรรค์  และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันและกัน 
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ตระหนั ก ในคุณค่ าและคุณธรรม  จริ ย ธรรม  และซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต                   

มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

(2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์  

    2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

       หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิตส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อาจารย์ที่

สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นใน

รูปแบบข้อสอบเพียงอย่างเดียว อาจใชก้ารสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนด

คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนิสิ ต รวมทั้งใน

หลักสูตรได้มีวิชา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย รหัส 100400 ซึ่งเป็นวิชาแกน เพื่อเป็นการปลูกฝังและให้

นิสิตได้ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพนักกฎหมายที่ต้องอาศัยคุณธรรมจริยธรรมอย่างยิ่งในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นสิิตมรีะเบียบวินัย ซื่อสัตย์ การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการ

แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่ม  ต้อง

ฝกึใหรู้้หน้าที่ของการเป็นนักกฎหมายที่ดี ตลอดจนยกตัวอย่างหลักเกณฑ์ข้อบังคับอื่น ๆ ของอาชีพต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อให้นสิิตได้เห็นความสําคัญของการมคีุณธรรม จรยิธรรม รวมทั้งปลูกฝังให้

นิสติมคีวามซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจรติในการสอบหรอืลอกการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ของผู้อื่น 

       นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ

สอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การมอบใบประกาศเกียรติ

คุณยกย่องนิสติที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น 

    2.1.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาของนิสิต การส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายในแต่ละรายวิชาในช้ันเรียน และการเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะหรอืของมหาวิทยาลัย หรอืสถานที่ฝกึงาน 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรโดยมีผู้ประเมนิที่เป็นอาจารย์ บุคลากร หรือนิสิตด้วยกัน 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่นิสติได้รับมอบหมาย 
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(4) ประเมินจากจํานวนนิสิตในการกระทําการทุจริตในการสอบ หรือ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 

2.2  ความรู้ 

    2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ  

 (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

    2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       จัดการเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และปรับ

ใช้ในทางปฏิบัติโดยสมมติเหตุการณ์หรือนํากรณีศึกษามาวิเคราะห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะหรือ

เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงโดย

การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื่อง 

ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง  

 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนสิิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) บททดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3)  ประเมินจากรายงานหรอืงานที่มอบหมายใหน้ิสติจัดทํา 

(4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้เรียน 

(5)  ประเมินจากผลการอภปิรายหรือการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

(6)  ประเมินจากพัฒนาการหรือการแสดงความเห็นหรือการตอบคําถามของ

นิสติ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่

เป็นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

 

 

 

 

 

 



 93 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน

การแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน ได้อย่างเหมาะสม  

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝน

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ  สามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพที่เห็นถึงความคิด

สร้างสรรค์ โดยอาจมีการวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นจริง หรือ

สถานการณ์จําลองหรือสมมติขึ้นด้วยกระบวนการหารือร่วมกัน และการทํางานเป็นทีม หรือการ

อภปิรายกลุ่ม เพื่อให้นสิิตมโีอกาสสัมผัสและเรยีนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดจากเหตุการณ์จริงในสังคม 

 2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญานีส้ามารถทําได้โดยการ

ออกข้อสอบที่เป็นการสมมติหรือกรณีศึกษามาให้นิสิตฝึกแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด ตลอดจนนําหลัก

กฎหมายที่ได้ศึกษามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อประเมินถึงความสามารถและ

กระบวนการคิดที่เป็นระบบหรือตามกระบวนการหรือรูปแบบของข้อสอบด้านกฎหมายได้ และประเมิน

จากรายงานผลการวิเคราะหก์รณีศกึษาหรอืผลการอภปิรายกลุ่มหรอืผลการตอบข้อสอบ 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม

ตามบทบาท หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ทํางานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
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 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทั้งนี้จัดการเรียนการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้นิสิตมีการทํางานเป็นกลุ่ม 

การทํางานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้อื่น หรือเกี่ยวข้องกับนิสิตคนละหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหา

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรอืผูม้ีประสบการณ ์โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

(2) มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างด ี

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งมี

ภาวะผู้นําและสมาชิกกลุ่มที่ดี 

 2.4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การประเมินความรับผิดชอบในด้านการเรียน การทํางานที่ ได้รับ

มอบหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม          

(2) การประเมินจากพฤติกรรม ความคิดเห็นและการแสดงออกของนิสิตใน

การนําเสนอรายงานในชัน้เรียน  

(3) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ

ครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้รับจากนิสติ 

(4) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว าม ส า ม า ร ถ ใ น ก าร สื่ อ ส า ร ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ

ภาษาต่างประเทศรวมทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อตอบ

คําถามในชั้นเรียน 
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 2.5  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสาร

หรอืนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาหรือติดตามความก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศหรือการแสดงสถิตปิระยุกต์ หรอืการคํานวณตัวเลขถึงปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้

รูปแบบของสื่อสารการนําเสนออย่างเหมาะสม 

 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์และการ

สื่อสารนี้อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเพื่อให้นิสิตแก้ปัญหา 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกฎหมาย มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการ

ระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์

สถานการณ์จําลอง หรือสถานการณ์จริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม รวมถึงเรียนรู้เทคนิค

การประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์  เช่น การพูด การฟัง และการเขียน 

เป็นต้น 

2.5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

(1) การประเมินจากทักษะการสื่อสารในชีวิตประจําวันของนิสิต โดยการ

เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสม 

(2) การประเมนิจากผลงานความสามารถในการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่างๆ  การอภปิราย กรณีศกึษาต่างๆ ที่มกีารนําเสนอในช้ันเรยีน 

(3) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และใช้ข้อมูลสารสนเทศใน

รูปแบบต่างๆ  
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 2.6. สุนทรียศลิป์ 

 2.6.1   ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม  

2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์อาจทําได้ใน

ระหว่างการเรยีนการสอน โดยอธิบายให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังให้รู้จักและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะอัน

ทรงคุณค่าเหล่านั้น ปลูกฝังให้นิสิตมีคุณลักษณะนิสัย และรู้จักการควบคุมอารมณ์ การเป็นผู้มีจิตใจดี

งาม มีศิลปะในจิตใจ รู้จักวิธีการที่เรียนอย่างมีความสุขโดยนําเอาคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะมามีส่วน

ในการตัดสินใจ ทั้งนีเ้พื่อให้นสิิตได้ใชเ้หตุผลต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

2.6.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) ประเมินจากการตัดสินใจในการทํางานร่วมกันโดยใช้เหตุผล อารมณ์ 

ความรูส้ึกที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

(2) ประเมินจากการที่นิสิตเป็นผู้ที่มีอารมณ์สุนทรีย์โดยมีวิธีการให้การเรียน

เป็นไปอย่างมคีวามสุข 

(3) ประเมินจากการที่นิสิตรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีการ

กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ที่ดขีึน้ 

 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพนัน้ ซึ่งถือวา่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยสุขภาพที่ดีทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ อันจะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  เรื่อง

สุขภาพจึงเห็นควรต้องปลูกฝังให้มีการส่งเสริมให้นิสิตดูแลและรักสุขภาพ แนะนําการวางตัวรวมทั้ง

ปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เพราะอนาคตนิสิตนักกฎหมายต้องนํา

ความรูไ้ปทําประโยชน์ใหก้ับตนเองและสังคม การมีบุคลิกภาพดีจะช่วยทําให้เป็นคนที่เคารพเชื่อถือของ

ผูพ้บเห็น ทําใหเ้สริมความสงา่งาม ความมบีุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเอง และนักกฎหมายถือว่าบุคลิกภาพ

ที่ดเีป็นสิ่งสําคัญมากอย่างยิ่ง 
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 2.7.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากการที่นิสิตได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการดูแล

สุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง  

(2) ประเมินจากนิสิตได้เห็นความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และแต่งกาย

ถูกระเบียบ 

(3) ประเมินจากการบุคลิกภาพในด้านการพูด การแต่งกาย การแสดงออกซึ่ง

ความคิดเห็นหรอืด้านอื่น ๆ  

 

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 2.8.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติการด้านวิธีพิจารณาความ 

(2) มีทักษะในด้านการให้บริการวชิาการด้านกฎหมาย 

 2.8.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการ

ทางวิชาชีพ  

 จัดการเรียนการสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ ฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือ

ฝึกปฏิบัติในศาลจําลอง หรือเข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกฎหมาย  

การศกึษาหรอืวิเคราะหก์รณีศกึษาต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย และการให้คําแนะนําเบื้องต้น

เกี่ยวกับกฎหมาย 

 2.8.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1) ประเมินทักษะการปฏิบัติงานจากสถานการณจ์รงิในสถานที่ฝกึงาน 

(2) ประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทสมมตใินศาลจําลอง 

(3) ประเมินความสามารถในการรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษา 

และรายงานการศกึษาดูงานในสถานที่อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกฎหมาย 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

             1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์  

 

              2  ความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ  

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

             3  ทักษะทางปัญญา 

(1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ได้รับการฝึกฝน 

 

              4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ทํางานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
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             5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการทํางาน          

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารหรือ

นําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาหรือติดตามความก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือการแสดงสถิติประยุกต์ หรือการคํานวณตัวเลขถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง

สร้างสรรค ์

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อสารการนําเสนออย่างเหมาะสม 

 

              6  สุนทรียศลิป์ 

(1) มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

 

              7  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

  

              8  ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ  

(1) มีทักษะในการปฏิบัติการด้านวิธีพิจารณาความ 

(2) มีทักษะในด้านการให้บริการวชิาการด้านกฎหมาย 



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบตัิการ 

ทางวชิาชพี 

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

หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป บังคับ                        

กลุ่มวชิาภาษา             

001103 ทักษะภาษาไทย                                       

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                   

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา                                     

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                        

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น                         

003136 พะเยาศึกษา                         

กลุ่มวชิาพลานามัย                        

004150 กอล์ฟ                         

004151 เกม                                                               

004152 บริหารกาย                                                       

004153 กจิกรรมเข้าจังหวะ                         

004154 วา่ยนํ้า                                                            

004155 ลีลาศ                                                         

004156 ตะกร้อ                         

004157 นันทนาการ                                                 -        



 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบตัิการ 

ทางวชิาชพี 

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

004158 ซอฟทบ์อล                         

004159 เทนนิส                                                           

004160 เทเบิลเทนนิส                                                   

004161 บาสเกตบอล                                               

004162 แบดมินตัน                                                   

004163 ฟุตบอล                         

004164 วอลเลยบ์อล                                               

004165 ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว                                  

กลุ่มวชิาบูรณาการ                        

005171 ชีวติและสุขภาพ                         

005172 การจัดการการดําเนินชีวติ                         

005173 ทักษะชีวติ                         

หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป เลือก                        

กลุ่มวชิาภาษา                        

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ                         

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                        

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้                           

002122 ปรัชญาเพือ่ชีวิต                                             

002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม                         

002124 ปริทัศนศ์ิลปะการแสดงไทย                                 

002125 ดุริยางควจิักษณ์                                             



 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบตัิการ 

ทางวชิาชพี 

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

002126 ศิลปะในชีวติประจําวัน                        

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                        

003131 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชวีติ                          

003132 ไทยกับประชาคมโลก                                         

003133 วถิไีทย วถิทีัศน ์                                             

003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม                         

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                        

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม                         

006141 คอมพวิเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน                          

006142 คณิตศาสตร์สําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ                         

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจําวัน                                  

004144 อาหารและวถิชีีวติ                                            

004145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว                                 

004146 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจําวัน                               

กลุ่มวชิาบูรณาการ                        

005170 พฤติกรรมมนุษย์                         

หมวดวชิาเฉพาะ                        

วชิาแกน                        

100100 กฎหมายแพง่ หลักท่ัวไป                        

100101 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น                        

100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา                         



 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบตัิการ 

ทางวชิาชพี 

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

100103 กฎหมายทรัพยสิ์น                        

100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                          

100200 กฎหมายลักษณะหน้ี                        

100201 กฎหมายละเมดิ จัดการงานนอกส่ัง  

และลาภมคิวรได้  
                       

100202 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป                        

100203 กฎหมายกูย้มื ฝากทรัพยแ์ละหลักประกัน                         

100204 เอกเทศสัญญา 1                        

100205 กฎหมายอาญาภาคความผดิ                        

100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ 

ระบบศาลไทย      
                       

100207 เอกเทศสัญญา 2                        

100208 กฎหมายปกครอง                        

100209 กฎหมายครอบครัว                           

100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท                          

100300 กฎหมายมรดก                         

100301 ตราสารเปล่ียนมอื                        

100302 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง่ 1                        

100303 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา                        

100304 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมอืง                        

100305 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง่ 2                        



 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบตัิการ 

ทางวชิาชพี 

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

100306 กฎหมายลักษณะพยาน                        

100307 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล                        

100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                           

100401 นิติปรัชญา                          

วชิาเอก         

วชิาเอกบังคับ         

100310 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1                        

100311 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2                        

100312 กฎหมายภาษีอากร                        

100313 กฎหมายแรงงาน                        

100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                        

100411 วา่ความและศาลจําลอง                        

100412 ระเบยีบวธิีวิจัย                          

วชิาเอกเลือก                        

100420 กฎหมายอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
                       

100421 ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง                        

100422 กฎหมายวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง                        

100423 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิเบื้องต้น                        

100424 กฎหมายปกครองส่วนทอ้งถิ่น                        



 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบตัิการ 

ทางวชิาชพี 

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

100425 สัมมนากฎหมายมหาชน                        

100426 กฎหมายสิทธิมนุษยชน                        

100427 สิทธิขั้นพื้นฐาน                         

100428 กฎหมายการปกครองส่วนทอ้งถิ่นอังกฤษ                        

100429 กฎหมายที่ดิน                        

100430 กฎหมายภาษีอากรสว่นทอ้งถิ่น                        

100440 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ                        

100441 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                        

100442 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                        

100443 กฎหมายอุตสาหกรรม                        

100444 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า                        

100445 กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ                        

100446 กฎหมายการลงทุน                        

100447 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง                        

100448 กฎหมายภาษีอากรระหวา่งประเทศ                        

100449 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกจิ                        

100450 กฎหมายประกันภัย                        

100460 กฎหมายองค์การระหวา่งประเทศ                        

100461 กฎหมายส่ิงแวดล้อมระหวา่งประเทศ                        

100462 กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ด้วยทะเล                        

100463 สัมมนากฎหมายระหวา่งประเทศ                        



 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบตัิการ 

ทางวชิาชพี 

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

100464 กฎหมายพาณิชยน์าวี                        

100465 กฎหมายอากาศ                        

100466 กฎหมายสนธิสัญญา                        

100467 กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ด้วยการทูต 

และกงสุล 
                       

100468 กฎหมายเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 1                        

100469 กฎหมายเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 2                        

100470 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรม 

ทางเลือกอื่น 
                       

100471 กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็กและเยาวชน 

และวธิีพิจารณาคดีครอบครัว 
                       

100472 กฎหมายการแพทยแ์ละนิติวทิยาศาสตร ์

เบ้ืองต้น 
                       

100473 อาชญาวทิยาและทัณฑวทิยา                        

100474 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ                        

100475 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา 
                       

100476 สัมมนากฎหมายอาญา                        

100477 สัมมนากฎหมายวธิีพิจารณาความ                        

100478 การสืบสวนและสอบสวน                        

100479 ระบบกฎหมายอังกฤษ                        



 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบตัิการ 

ทางวชิาชพี 

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

100480 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา                        

100481 กฎหมายโทรคมนาคม                        

100482 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ                        

100483 กฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์                        

100484 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญากับอินเตอร์เน็ต                        

100485 กฎหมายสิทธิบัตรและการคุ้มครองพันธุ์พืช                        

100486 กฎหมายลิขสทิธิ์และสิทธิข้างเคียง                        

100487 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการคุ้มครอง 

ส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์
                       

100488 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ระหวา่งประเทศ 
                       

100489 การบริหารจัดการและการใชป้ระโยชน์ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาในเชงิพาณิชย ์ 
                       

100490 กฎหมายคุ้มครองภูมปิัญญาท้องถิ่น ศิลปะ  

และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
                       

100491 กฎหมายคอมพวิเตอร์และกฎหมายแผนภูมิ 

วงจรรวม 

 

 

                       

100492 กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลและความลับ 

ทางการค้า  
                       



 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป ์

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบตัิการ 

ทางวชิาชพี 

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

100493 สัมมนากฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา                        

100494 กฎหมายอาชญากรรมคอมพวิเตอร ์                        

รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอืน่                        

100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย                         

100002 กฎหมายอาญาสําหรับนักรัฐศาสตร์                        

100003 กฎหมายแพง่และพาณิชยสํ์าหรับ 

นักรัฐศาสตร์  
                       

100004 กฎหมายธุรกจิ                        

100005 กฎหมายและจริยธรรมส่ือมวลชน                         

100006 กฎหมายและจริยธรรมด้านการส่ือสาร 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสําเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

กําหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป

ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ โดยอาจตั้ง

คณะกรรมการเพื่อติดตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนสิิต 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน หรือมีการประเมิน

ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันอุดมศกึษาดําเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ละรายงานผล 

 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

        การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอย่างตอ่เนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนว่ยงานโดยองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้การวิจัยอาจจะดําเนนิการ ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความ

มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบหรือความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ 

การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

และเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 

เป็นต้น 

(3) การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 
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(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมี

โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพรอ้ม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของ

บัณฑิตจะสําเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษา

นั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ

หลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 

หรือวิทยากรซึ่งมาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับความพร้อมของนิสิตในการเรียน และ

สมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

(7) ผลงานของบัณฑิตที่ประเมนิผลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมได้ เชน่  

(7.1) จํานวนบัณฑติที่ได้รับใบอนุญาตวา่ความของสภาทนายความ  

(7.2)  จํานวนบัณฑิตที่สอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยของสํานักอบรมศึกษากฎหมาย

แหง่เนตบิัณฑติยสภา 

(7.3)  จํานวนบัณฑติที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย 

(7.4)  จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

(7.5)  จํานวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับประเทศชาติ หรอืนานาชาติ 

(7.6)  จํานวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในองค์กรวิชาชีพตา่ง ๆ  

(7.7)  จํานวนกิจกรรมในการเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในหน่วยงาน หรือองค์กรที่ทํา

ประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑก์ารสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  กําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นอาจารย์ที่ดี

ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือคณะ ตลอดจนใน

หลักสูตรที่สอน 

 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยทางนิติศาสตร์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู

งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการนํามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน

ของตน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยทางนิติศาสตร์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู

งานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ นิสิต และอื่น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดสัมมนา

พัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน การวัดผล และจัด

โครงการอบรมรูปแบบหรือเทคนิคด้านการการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้

ของนสิิตให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด  

 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

(1) จัดโครงการให้แก่คณาจารย์โดยความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ในการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม 

การมสี่วนรว่มในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน 

(2) สนับสนุนให้มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการทางนิติศาสตร์ ส่งเสริมการทํา

วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอน และมีความรู้ความ

เข้าใจในทางวชิาชีพด้วย 

(3) บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการศึกษาดูงานหรืออบรมด้านกฎหมาย ณ สถานที่ใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบรหิารหลักสูตร 

 คณะนติิศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  

หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

ทั้งนี ้การบริหารหลักสูตรต้องมอีาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ท่าน โดยมีคณบดีเป็นผู้

กํากับดูแลและคอยให้แนะนําตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ โดยดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

(1) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในคณะ  เพื่อยืนยันการจัดตารางสอนและ

มอบหมายใหค้ณาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการ

สอน  เอกสารประกอบการสอนตา่ง ๆ 

(2) ในคณะนิตศิาสตร์มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน 

(3) ในหนึ่งภาคการศึกษา จัดให้มีการประเมินผลการสอนอย่างน้อยสองครั้งคือ กลางภาค  

และปลายภาค 

(4) แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบหลังการประกาศผลการสอบแต่ละครั้ง เพื่อ

อาจารย์จะได้ทําการปรับปรุงการสอนของตน 

(5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ส่งผลสรุปการประเมินให้คณะและ

คณาจารย์ทราบ เพื่อทําการปรับปรุงตอ่ไป 

(6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

ต่อไป 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1  การบริหารงบประมาณ 

   คณะมีการวางแผนงบประมาณประจําปี เพื่อดําเนินการจัดซื้อหนังสือ ตํารา วารสาร 

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการ

เรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และเตรียมพร้อมในการสร้าง

สภาพแวดลอมในการเรียนรู ้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนสิิต 

   ทั้งนี ้การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

   (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 ขอ้ 14  ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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   (2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ

ดําเนนิการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. 2548 

   (3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วย

มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรูแ้ละสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

   มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรที่จําเป็นในการจัดการศึกษาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น

ห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น และมีการจัดสรรงบประมาณครบถ้วน โดยคิดต่อ

จํานวนนิสิตและบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้

บริการในการสบืค้นขอ้มูลและสื่อสารสนเทศ ประกอบด้วย 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 

หนังสือภาษาไทย 2,043 เล่ม 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 375 เล่ม 

วารสารภาษาไทย 11 รายชื่อ 

วารสารภาษาต่างประเทศ 11 รายชื่อ 

ฐานขอ้มูลออนไลน์ 10 ฐาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์สําหรับการสบืค้นสารสนเทศ 50 เครื่อง 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 

วิทยานิพนธ์ 627 เล่ม 

หนังสือกฎหมาย 1362 เล่ม 

คําพิพากษาฎีกา ปี 2485-ปัจจุบัน 800 เล่ม 

   

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 (1) มีการสํารวจและศกึษาความตอ้งการ และมาวางแผนการจัดหารวมทั้งการจัดสรรการ

ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 (2) ขอความรว่มมอืจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา และ

เอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์  นิสิต และผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเพื่อใช้

ในการประกอบการเรียนการสอน 

 (3) จัดห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ และคณะอื่น ๆ สามารถ

สืบค้นและแสวงหาความรู้ได้จากหนังสือ ตํารา วารสาร ประมวลกฎหมาย คําพิพากษาฎีกา และอื่น ๆ 
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ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศภายในห้องสมุดกฎหมายกฎหมาย และศูนย์บรรณสารและสื่อการ

สอน มหาวิทยาลัยพะเยา 

  (4) พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องสมุดกฎหมาย คณะนติิศาสตร์ที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

 (5) จัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์ให้นสิิตตามที่ต่าง ๆ และห้องคอมพิวเตอร์ในอัตราส่วนนิสิต: 

จํานวนเครื่องคอมพวิเตอร์ อย่างนอ้ยเท่ากับ 5:1 

  (6) ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ และสื่อที่ใช้

ประกอบการเรียนการสอน 

  (7) ประสานงานและสนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตํารา เอกสาร และสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนและสื่อที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติการในห้องศาลจําลองอย่างเพียงพอ 

  (8) ตดิตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 (1) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยคณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นิสิตในแต่ละ

ปี เพื่อวางแผน จัดหา และติดตามประเมินผลการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 (2) ติดตามการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย 

 (3) นําผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

 (1) มีระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และ /หรือมีความ

เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายที่คณะกําหนด 

 (2) อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

      (3) มคีวามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตร มีความรู้ มีความรับผิดชอบ

ด้านการสอน มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมี

ประสบการณท์ําวิจัยหรอืประสบการณป์ระกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

      มีระบบการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
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การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค์ 

 

 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

      สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

จากการปฏิบัติมาให้กับนิสติ ดังนั้น คณะจึงกําหนดนโยบายว่าในหมวดวิชาเฉพาะด้านจะต้องมีการเชิญ

อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนิสิต จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง 

หรอืมีวุฒกิารศกึษาอย่างต่ําปริญญาโท หรอืมีตําแหน่งทางวิชาการ 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบตาม

ความตอ้งการของคณะ และมีความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ได้ในการปฏิบัติงาน 

 

 4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 วางแผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน โดยการส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนา ประชุม อบรม 

หรือศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของหลักสูตรและแนวทางการจัด

การศึกษา เพื่อสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งการเรียนในช้ันเรียน สถานที่ฝึก

ปฏิบัติการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านกฎหมายเพื่อ

ส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ

เพิ่มขึน้ โดยอาจรว่มมอืกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําได้ในรูปของการ

ให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน 

Proceedings และ Journals รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ประสบการณ ์และการทําวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ได้มีผลงานทางวิชาการต่อไป 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต      

                 (1) คณะมีการแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ พร้อมกับจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ

จัดอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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        (2) อาจารย์ทุกคนของคณะจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และ

ทุกคนต้องกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นสิิตเข้ารับคําปรึกษาได้  

  (3) คณะมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการแก่นิสิต เพื่อให้

คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมทางวิชาการแก่นสิิต 

  (4) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คําแนะนํา คําปรึกษาในการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอันเป็นประโยชน์แก่นิสติ 

 

 5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

      การอุทธรณ์ของนิสติให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะนิติศาสตร์มีการติดตามบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา และสอบถามถึงความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการติดตามถึงข้อมูลของบุคลากรทางด้านกฎหมายในอาชีพต่าง ๆ อันเกี่ยวข้อง

กับกฎหมาย ทําให้ทราบถึงความตอ้งการของสังคมอันเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มี

ส่วนรว่มในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กล

ยุทธ์  การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

การประเมนิการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

     
 

 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

              การเรียนการสอนควรเป็นในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก

ของแต่ละวิชาและแนะนําให้ผู้เรยีนทําการค้นคว้า หรอืทําความเข้าใจประเด็นย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี ้

การสอนควรเน้นถึงแนวคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ และชี้ให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี เชื่อมโยงกับหลักกฎหมาย เพื่อให้นิสิตสามารถปรับใช้แนวคิดหลัก

กฎหมายให้เข้ากับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้

ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหา

ความรูแ้ล้วมาเสนอเพื่อสรา้งทักษะในการอภปิรายและนําเสนอ  

 นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา /กิจกรรมที่เป็นส่งเสริมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง

น้อย 6 ด้าน อันเกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายจะทําให้

ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและเป็น

ระบบ มคีวามรูใ้นเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

และเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้มี

คุณธรรม จรยิธรรมในตนเองและวิชาชีพ รวมทั้งมบีุคลิกภาพที่เหมาะสม 

 ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ควรจะมีการนํากระบวนการดังตอ่ไปนีม้าใช้ 

(1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อนําไปปรับเทคนิคหรือกล

ยุทธ์การสอนให้เหมาะสมต่อไป 

(2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบ หรือการ

ปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นต้น และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง

ในการเรียนรู้ของนิสติ เพื่อปรับเทคนิคหรอืกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละ

ช้ันปี 

(3) มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ระหว่างอาจารย์ด้วยกัน เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้

ของนสิิตแต่ละช้ันปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน 
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(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการ

ประเมินกลยุทธ์การสอนและข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรยีนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

(5) จัดประชุมการประเมินผลประจําปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน โดยมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

คําแนะนํา 

 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1)  ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา 

(2)  อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนรว่มงานประเมินทักษะการเรียนการสอน 

(3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน สรุปผล

การใช้แผนกลยุทธ์การสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุง 

พัฒนากลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

(1)  แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรอันประกอบด้วยผู้มีสว่นได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

(2)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผน และประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้การ

ประเมินจากเอกสารหลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร เช่น ผลการสอบข้อเขียน การ

สัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม  การให้คะแนนโดย

ผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟูมผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน รวมทั้งการ

ประเมินผลหลักสูตรอันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหาร

หลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น การ

ประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การประเมินขององค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

เป็นต้น  

(3)  สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

  คณะนติิศาสตร์กําหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและตัวบ่งชี้ที่

กําหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทําหน้าที่ประเมินคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

  จากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของคณะจะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปี

เสนอคณบดี รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการ

หลักสูตรและแจ้งให้อาจารย์ในคณะและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 

และระดมความคดิเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป  

 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะดําเนินการทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกล

ยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายของมหาวิทยาลัย และความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง 
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การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยเปรียบเทยีบระหว่างหลักสูตร นติิศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 

พ.ศ. 2551 และ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

เกณฑ์ 

มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

 พ.ศ. 2551 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หนว่ยกิต 30 30 

   1.1 ศกึษาทั่วไปบังคับ  21 21 

   1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก  9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  84   หนว่ยกิต 108 106 

   1.1  วิชาแกน  76 74 

   1.2  วิชาเอก  32 32 

 1.2.1 วิชาเอกบังคับ  24 18 

 1.2.1 วิชาเอกเลือก  8 14 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6 หนว่ยกิต  6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกิต 144 หนว่ยกิต 142 หนว่ยกิต 
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การปรับปรุงรายวิชา โดยเปรียบเทยีบระหว่างหลักสูตร นติิศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2551 

และ หลักสูตร นติิศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระท่ี 

ปรับปรุง 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป บงัคับ              

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต 

001103 
ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0) 
001103 

ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)  

 

คงเดมิ 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0) 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  

Fundamental  English   

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพฒันา    

Developmental English                                 

3(3-0) 001112 ภาษาอังกฤษพฒันา    

Developmental English                                 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต 

001134 อารยธรรมและภูมิปญัญา

ท้องถิ่น        

Civilization and Local 

Wisdom 

3(3-0) 003134 อารยธรรมและภูมิปญัญา

ท้องถิ่น  

Civilization and Indigenous 

Wisdom 

3(3-0-6)  

ปรับช่ือ 

และรหัสวิชา  

  003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5)  

รายวิชาใหม่  

กลุ่มวิชาพลานามยั                           1 หน่วยกิต  วิชาบังคับเลอืก         1 หน่วยกิต 

001150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2) 004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

001151 เกม 

Game 

1(0-2) 004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

001152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2) 004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

001153 กิจกรรมเข้าจงัหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2) 004153 กิจกรรมเข้าจงัหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

001154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2) 004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1) 

001155 ลลีาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2) 004155 ลลีาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

001156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2) 004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 

001157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2) 004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

001158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2) 004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

001159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2) 004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 

001160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2) 004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 

001161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2) 004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)  

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

001162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2) 004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

001163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2) 004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 

001164 วอลเลยบ์อล 

Volleyball 

1(0-2) 004164 วอลเลยบ์อล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

001165 ศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2) 004165 ศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                                8  หน่วยกิต 

001171 ชีวิตและสุขภาพ    

Life  and  Health              
3(3-0) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  

 

ปรับรหัสวิชา 

 
001172 การจัดการการด าเนินชีวิต 

Living Management 
3(2-2) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 

Living Management 

3(2-2-5) 

001173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  
2(1-2) 

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3 

หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป   วชิาเลือก                9  หน่วยกิต      

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic 

Purposes 

3(3-0) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic 

Purposes 

3(3-0-6) คงเดมิ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

001121 สารสนเทศศาสตร์เพือ่

การศึกษาค้นคว้า 

Information Science for 

Study and Research 

3(3-0) 002121 สารสนเทศศาสตร์เพือ่

การศึกษาค้นคว้า 

Information Science for 

Study and Research 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

ปรับชื่อ 

และรหัสวิชา 

 

001122 ปรัชญาเพือ่ชีวิต 

Philosophy for Life 

3(3-0) 002122 ปรัชญาเพือ่ชีวิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language, Society and 

Culture 

3(3-0) 002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 

Language Society and 

Culture 

3(3-0-6) 

001124 ปริทัศน์ศลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0) 002124 ปริทัศน์ศลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

001125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0) 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

001126 ศลิปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0) 002126 ศลิปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่ 

ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

001131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ

ชีวิต      

Fundamental Laws for 

Quality of Life       

3(3-0) 003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ

ชีวิต      

Fundamental Laws for Quality 

of Life       

3(3-0-6)  

 

 

 

ปรับชื่อ 

และรหัสวิชา 

 

001132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai State and the World 

Community                          

3(3-0) 003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World 

Community                          

3(3-0-6) 

001133 วถิีไทย วถิีทัศน์ 

Thai Way and Vision 

3(3-0) 003133 วถิีไทย วถิีทัศน์ 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

001135 การเมอืง เศรษฐกจิ และ

สังคม     

Politics, Economy and 

Society             

3(3-0) 003135 การเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม     

Politics Economy and Society             

3(3-0-6) ปรับชื่อ 

และรหัสวิชา 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

001140 มนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม    

Man and Environment 

3(3-0) 006140 มนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม    

Man and Environment 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

001141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น

พื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(3-0) 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น

พื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5) 

001142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

3(3-0) 006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุค

สารสนเทศ   

Mathematics for Life in the 

Information Age   

3(3-0-6) 

001143 ยาและสารเคมใีน

ชีวิตประจ าวัน    

Drugs and Chemicals in 

Daily Life             

3(3-0) 006143 ยาและสารเคมใีนชีวิตประจ าวัน    

Drugs and Chemicals in Daily 

Life             

3(3-0-6) 

001144 อาหารและวิถชีีวิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0) 006144 อาหารและวิถชีีวิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 

001145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 

Energy and Technology  

Around  Us 

3(3-0) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 

Energy and Technology  

Around  Us 

3(3-0-6) 

001245 วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Everyday Life 

3(3-0) 006245 วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

และชื่อวิชา 

กลุ่มบูรณาการ 

001170 พฤติกรรมมนุษย ์  

Human Behavior                  
3(3-0) 

005170 พฤติกรรมมนุษย ์  

Human Behavior                  

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สาระที่ปรับปรุง 

230100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0) 

 Civil Law : General Principles 

 ความหมาย  วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของ

กฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน  บ่อเกิดของ

กฎหมาย  การแบ่งประเภทของกฎหมาย การใช้และ

การตีความกฎหมาย  การอุดช่องว่างกฎหมาย  หลัก 

ผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย  ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ 

ที่มาของสิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอน และการ

ระงับซึ่งสิทธิ  และสาระสําคัญของกฎหมายแพ่ง

ตามที่ปรากฏในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 

 Meaning, evolution, fundamental 

principles of civil and private law ; sources of law, 

division and categories of law; application and 

interpretation of laws; filling the gaps in laws; 

principles of the right holders. Types, exercising 

sources, changes, transference, extinction of rights.  

Including principles under the Civil and Commercial 

Code; Book 1: General provisions and persons 

100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(3-0-6)            

 Civil Law : General Principles 

 ความหมาย บ่อเกิด ที่มา และวิวัฒนาการของ

กฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน ประเภทและลําดับ

ศักดิ์ของกฎหมาย การใช้ การตีความ และการอุด

ช่องว่างของกฎหมาย สิทธิและผู้ทรงสิทธิในกฎหมายแพ่ง 

การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ บุคคล 

ความสามารถของบุคคล และสาระสําคัญของกฎหมาย

แพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 

ลักษณะ 1-2 

 Meaning, sources of law, and evolution of 

civil and private law, types and hierarchy of law, 

application, interpretation, and filling the gaps in laws, 

rights and subject of rights in civil law, change, 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

230101 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม 

 และสัญญา 3(3-0) 

 Juristic Acts and Contract Law 

   ลักษณะของนิติกรรม การแสดงเจตนา ผล

ของการแสดงเจตนาระยะเวลา อายุความ ตาม ป.

พ.พ. บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 และลักษณะของ

สัญญา การก่อให้เกิดและผลของสัญญา ความระงับ

แห่งสัญญา ตาม ป.พ.พ. บรรพ 2 ลักษณะ 2  และ

กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

 Law of juristic act under the Civil and 

Commercial Code Book I, title IV to V, declaration 

and effect of intention, periods of time and 

prescription.  The Law of contract under the Civil 

and Commercial Code Book II, title II, the formation 

and effect of contract, including the laws pertaining 

to unfair contract terms 

 

 

100102 กฎหมายนิติกรรมและสญัญา 3(3-0-6) 

 Juristic Act and Contract Law 

                 ความหมาย และลักษณะของนิติกรรม การ

แสดงเจตนา ผลของการแสดงเจตนา โมฆะกรรม 

โมฆียกรรม ระยะเวลา อายุความตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ความหมาย

และลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลของ

สัญญา และความระงับแห่งสัญญา ตามบรรพ 2 

ลักษณะ 2 และกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

 Meaning and 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 V, 

meaning and aspects of contract, formation and effect 

of contract, extinction of contracts under the Civil and 

Commercial Code Book II, title II, and the laws 

pertaining to unfair contract terms 
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230102   กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0) 

 Introduction of Public Law 

  วิวัฒนาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย 

ลักษณะทั่วไป  และประเภทของกฎหมายมหาชน  

ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองในรัฐ  อํานาจ

และทฤษฎีสําคัญเกี่ยวกับการใช้อํานาจ โดยเฉพาะ

การแบ่งแยกการใชอ้ํานาจอธิปไตย  อํานาจดุลยพินิจ

และอํานาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง การใช้

อํานาจของศาลปกครอง 

 Evolution, sources. Philosophy, meaning, 

characteristics and types of public law. Theory on 

state’s administrative structuring; power and 

significant theories pertaining to the exercise of 

power, especially separation of power; 

discretionary power and mandatory power; 

administrative act; exercise of power by 

administrative court 

 

100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction of Public Law 

 แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ ความหมาย

ของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดที่มา ลักษณะทั่วไปและ

ประเภทของกฎหมายมหาชน หลักการและนิตวิิธีเกี่ยวกับ

กฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐกับการจัดโครงสร้าง

ของรัฐ 

 Concepts, theories, evolution, meaning of 

public law, sources, general aspects and types of 

public law, principles and legal methods of public law, 

state theory and structure of state 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230103   สิทธิขั้นพืน้ฐาน  3(3-0) 

 Basic Rights 

 ความหมาย ความสําคัญของสทิธิมนุษยชน 

และสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของไทยประวัติ

ความเป็นมา วิวัฒนาการประเภทและการคุ้มครอง

สิทธิขั้นพืน้ฐานในระบบกฎหมายต่าง ๆ 

          Meaning, significance of human rights 

and basic rights as stated in the Thai constitution.  

History, development and protection of basic rights 

in the legal systems 

100427  สิทธิขั้นพืน้ฐาน 2(2-0-4) 

 Basic Rights 

 บ่อเกิดและพัฒนาการของสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ความหมาย และความสําคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขั้นพื้นฐาน ขอบเขตในการ

ใชส้ิทธิขั้นพืน้ฐาน กระบวนการในการรักษาและคุ้มครอง

สิทธิขั้นพืน้ฐาน 

 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  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ย้ายเป็นวิชาเอก

เลือก 

ปรับลดหน่วยกิต 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230200   กฎหมายลักษณะหนี้  3(2-2) 

 Obligations Law 

 ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุ

แห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้ร่วม เจ้าหนี้ร่วม การระงับ

แห่งหนี ้ตาม ป.พ.พ. บรรพ 2 

 The meaning, source, subject, and effect 

of obligations,  joint debtors and creditors, including 

the extinction of obligations under Civil and 

Commercial Code, Book II 

100200 กฎหมายลักษณะหนี ้ 3(3-0-6)   

 Obligations Law 

 ความหมายของหนี ้บ่อเกิดแห่งหนี ้วัตถุแหง่หนี ้

ผลแห่งหนี ้ลูกหนีร่้วม เจ้าหนีร่้วม การโอนสิทธิเรียกร้อง 

การระงับแหง่หนี ้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 2 

 Definition, sources, subject, and effect of 

obligations, plurality of debtors and creditors, transfer 

of claims, extinction of obligations in accordance with 

the Civil and Commercial Code, Book II 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 
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230201   กฎหมายว่าด้วยละเมิด  

 จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้  3(3-0) 

 Wrongful Acts, Management of Affairs 

 without Mandate and Undue Enrichment 

 Law 

 ความรับผิดในทางละเมิด  ค่าสินไหม

ทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิ

ควรได้ ตาม ป.พ.พ. บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 และ 5  

ตลอดจนศึกษาถึงความรับผิดในทางละเมิดของ

พนักงานเจ้าหน้าที่   

 Law of the liability and the compensation 

for wrongful acts, justifiable acts, management of 

affairs without mandate and undue enrichment  

under Civil and Commercial Code, Book II, title III, 

IV and V. including liability for wrongful acts of 

officials 

 

100201 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  

 และลาภมิควรได ้ 3(3-0-6)   

 Wrongful Act, Management of Affairs Without 

 Mandate and Undue Enrichment  Law 

 ความรับผิดทางละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิร

โทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3, 

4 และ 5 ตลอดจนความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

 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 

including liability for wrongful acts of officials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนชื่อวชิา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

230202   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์  3(2-2) 

 Property Law 

 ความหมาย  ประเภทของทรัพย์ ตาม

บรรพ 1 และกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตามบรรพ 4 

ป.พ.พ. แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

รวมถึงกรณีศกึษาต่าง ๆ 

 Meaning, division and categories of 

things under Civil and Commercial Code law book I 

and law of propertry under Civil and Commercial 

Code law book 4 including various case studies 

 

100103 กฎหมายทรัพย์สนิ 3(3-0-6)   

 Property Law 

 ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ 1 

และตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

รวมถึงทรัพยสิทธิ และบุคคลสิทธิ 

 Meaning, types of property under the Civil 

and Commercial Code Book I and Book IV, and 

property rights and rights over the individual  
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230203   กฎหมายอาญาภาคทั่วไป  3(2-2) 

 Criminal Law : General Principles 

           หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา การใช้

กฎหมายอาญาโทษและวิธีการเพื่อความปลอดความ

รับผิดในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด 

ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทําความผิดหลายบท

หรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความ 

และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ  ตาม

ประมวลกฎหมายอาญาภาค 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 according to the Penal Code Book 

I 

100202 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 3(2-2-5)   

 Criminal Law : General Principles 

 หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมาย

อาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิด

ในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการและ

ผู้สนับสนุน การกระทําความผิดหลายบทหรือหลาย

กระทง การกระทําความผิดอีก อายุความ และหลัก

กฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 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 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

230204   กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0) 

 Constitutional Law 

 ประวัติ  ความหมาย และวิวัฒนาการของ

รัฐธรรมนูญ   องค์กรต่าง ๆ  ทางการเมืองสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีสําคัญต่างๆของระบบ

รัฐธรรมนูญ อาทิเช่นทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจ  

อํานาจอธิปไตย การควบคุมไม่ ให้กฎหมายขัด

รัฐธรรมนูญ  ตลอดจนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

อื่น ๆ  เช่น พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเป็นต้น 

 History, meaning and evolution of 

constitution, political institutions; constitutional 

rights, and freedom of people; significant theories 

of constitution such as sovereignty, separation of 

powers, control of constitution conformity; including 

the law related to constitution such as political 

parties, election of House of representatives and 

Senate and Election Board 

 

100104  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)   

 Constitutional Law 

 ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคิด 

และหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการ

การจัดองค์กรและสถาบันทางการเมือง การใช้อํานาจรัฐ

และการควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ รวมทั้งการ

คุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของประชาชน  

 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, 

including protection of rights and freedom of citizens  

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 
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230205  กฎหมายอาญาภาคความผิด  3(2-2) 

 Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะ

ต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และ

ความผิดลหุโทษฐานต่างๆ 

 Legal principles pertaining to specific 

offenses in Book II of the Penal Code and petty 

offenses 

100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(2-2-5) 

 Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ 

ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุ

โทษฐานต่างๆ 

 Legal principles pertaining to specific offenses 

in Book II of the Penal Code and petty offenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

230206  เอกเทศสัญญา 1  3(2-2) 

 Specific Contracts I 

 กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน

ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3 

 Legal principles pertaining to sale, 

exchange, gift, hire of property, and hire purchase 

according to the Civil and Commercial Code Book III 

100204 เอกเทศสัญญา 1 3(2-2-5) 

 Specific Contracts I 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปล่ียน ให้ 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 3 

 Legal principles pertaining to sale, exchange, 

gift, hire of property, hire purchase  under the Civil 

and Commercial Code, Book III 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

          

 

 

230207  กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์  

 และหลักประกัน  3(2-2) 

 Loan  and Security Transactions Law 

   กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ฝากทรัพย์ ค้ํา

ประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3 และ หลักประกันแห่งหนี้ประเภท

ต่าง ๆ 

 Legal principles pertaining to loan, 

deposit, surety ship, mortgage pledge, and 

securities for various types of debt              

 

100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์ 

 และหลกัประกัน 3(2-2-5) 

 Loan, Deposit and Security Transactions Law 

 กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ฝากทรัพย์ ค้ํา

ประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3 และ หลักประกันแห่งหนีป้ระเภทต่าง ๆ 

 Legal principles pertaining to loan, deposit, 

surety ship, mortgage, pledge under the Civil and 

Commercial Code, Book III, and securities for various 

types of debt 

 

เปลี่ยนชื่อวชิา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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230208  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  

 และระบบศาลไทย  2(2-0) 

 Constitution of Courts of Justice  

 and Thai’s Judicial System 

ประวัติศาลยุติธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับ

อํานาจศาล และระบบศาลต่าง ๆ ของไทย ระบบศาล

เดี่ยว ระบบศาลคู่  และศาลชํานัญพิเศษ  องค์คณะ

ในการพิจารณาและพิพากษาคดี โครงสร้างและการ

บริหารงานของศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง ศาล

ทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ 

The history of the courts of justice and 

the law relating to their jurisdiction.  The court  

systems; single court system, dual and specialized 

court systems. The panel of judges in deciding the 

case, the structure and judicial administration in 

Court of Justice, Administrative Court, Military 

Court, and Constitutional Court 

100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

 และระบบศาลไทย 2(2-0-4) 

 Constitution of Courts of Justice  

 and Thai Judicial System 

 ป ระ วั ติ ค ว า ม เ ป็ นม าข อ ง ศ าล ยุติ ธ ร ร ม 

โครงสร้างและการบริหารงานของศาล ยุติธรรม  

ตําแหน่งและอํานาจของผู้พพิากษาที่เป็นหัวหน้าและผู้ทํา

การแทน เขตอํานาจศาล อํานาจของผู้พิพากษาคนเดียว 

องค์คณะผู้พิพากษา การจ่ายสํานวนคดี การเรียกคืน

หรือโอนสํานวนคดี และการขอคืนสํานวนคดีในศาล

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

230300  ตราสารเปลี่ยนมือ  3(3-0) 

 Negotiable Instruments 

 กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด  

อันได้แก่หลักทั่ วไปเกี่ยวกับตั๋ว เงิน  ตั๋ วแลกเงิน       

การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและ

อาวัล เป็นต้น ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3  รวมทั้งตราสารเปลี่ยนมือประเภท

ต่าง ๆ 

 Legal principles pertaining to bills and 

current account; the general provisions of bill, bill of 

exchange, drawing and endorsement of bill of 

exchange, acceptance and aval according to Civil 

and Commercial Code Book III.  Inclnding types of 

negotiable instruments 

 

100301 ตราสารเปลี่ยนมือ 3(3-0-6)   

        Negotiable Instruments 

 กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลัก

ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค 

การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและ

อาวัล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

และตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่าง ๆ และความรับผิด

ตามพระราชบัญญัติความรับผดิอันเกิดจากการใชเ้ช็ค 

 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 
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230301  เอกเทศสัญญา 2 3(2-2) 

 Specific Contracts II 

 กฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้า  จ้าง

ทําของ  และรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3  

 Legal principles pertaining to agency, 

brokerage and carriage according to Civil and 

Commercial Code Book III 

 

100207 เอกเทศสัญญา 2 2(2-0-4)   

 Specific Contracts II 

 กฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้า ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 

15-16 และการจ้างแรงงาน จ้างทําของ และรับขนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6-

8 

 Law on agency and brokerage under the 

Civil and Commercial Code, Book III title XV-XVI, 

employment wages and carriage under the Civil and 

Commercial Code, Book III title VI-VIII 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับลดหน่วยกิต 

และปรับคาํอธบิาย

รายวิชา 

 

 

 

 

230302  กฎหมายวา่ด้วยหา้งหุ้นส่วน บริษัท 3(2-2) 

 Partnerships and Companies Law 

 กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท เช่นการ

ระดมทุน การบริหารจัดการ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็น

หุ้นส่วนด้วยกัน กับบุคคลภายนอก อํานาจหน้าที่และความ

รับผิดของกรรมการและผู้บริหาร การจดทะเบียนห้าง

หุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัดและอื่น ๆ  

ตาม ป.พ.พ. บรรพ 3 ความรับผิดทางอาญาขององค์กร

ธุรกิจ  กรรมการและผู้บริหาร   และสาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 

 Legal pertaining to partnership and 

company such as fund raising, management, 

relation of partners between themselves and  with 

third persons, power, duty and liability of directors 

and executives. The registration of ordinary 

partnership, limited partnership and limited 

company. Criminal liability of business 

organizations, directors and executives. The topic 

includes the substantial  principles under the Public 

Companies Acts 

 

100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบรษิัท 3(3-0-6)   

 Partnership and Company Law 

 ความหมายของหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัท ความเก่ียวพันระหวา่งหุ้นส่วน การเลิกและการ

ชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน การจดทะเบยีนห้างหุ้นส่วนสามัญ การ

ควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดต้ังและจด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด การนําบทบัญญัติในห้างหุ้นส่วน

สามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วนจํากัดโดยอนุโลม สภาพและ

การจัดต้ังบริษัท หุ้นและผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ที่ประชุม

ใหญ่ผู้ถือหุ้น เงินปันผลทุนสํารอง เพิ่มทุนลดทุน เลิกบริษัท 

ควบบริษัท การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้าง

หุ้นส่วนจํากัดเป็นบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์บรรพ 3 และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จํากัด  

 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, to 

apply 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 Code, Book II as well as the subject 

matter of the public limited company act  

เปลี่ยนช่ือวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับคาํอธบิาย

รายวิชา 
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230303  กฎหมายว่าด้วยครอบครัว  3(2-2) 

 Family Law 

 กฎหมายครอบครัวตั้งแต่การหมั้น การ

สมรสความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สิน

ระหว่างสามี ภรยิา ความสมบูรณ์ของการสมรส การ

สิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา

และบุตร ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม 

ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 

 Legal principles pertaining to family law, 

engagement, marriage and its legal implications, 

nullity and dissolution of marriage, matrimonial 

proberty, parents and child, custody and adoption, 

maintenance according to Civil and Commercial 

Code Book V  

   

100209 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)   

  Family Law 

 การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามี

ภรยิา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของการ

สมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดา

มารดาและบุตร ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม 

ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บรรพ 5 

 Engagement, marriage, marriage marital 

relationship, validity of marriage, termination, 

matrimonial property, parents and child, custody and 

adoption, maintenance according to Civil and 

Commercial Code Book V 

เปลี่ยนชื่อวชิา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230304  กฎหมายว่าด้วยมรดก  3(2-2) 

 Succession Law 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก ในส่วนของ

บทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก 

พินัยกรรม วิธีจัดการและแบ่งมรดก มรดกไม่มีผู้รับ 

อายุความ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 6 

 Legal principles pertaining to succession, 

general provisions, statutory right of inheritance, 

wills, administration and distribution of an estate. 

Vacant estates and prescription  according to Civil 

and Commercial Code Book VI 

 

100300 กฎหมายมรดก 3(3-0-6)   

 Succession Law 

 ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

มรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก 

การเป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดย

ธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์

มรดก อายุความมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์บรรพ 6 

 History and intent of the succession law, 

estate, devolution of an estate, heir ship, renunciation 

of and estate, statutory right of inheritance, will, 

administration and distribution of and estate and 

prescription under the Civil and Commercial Code, 

Book VI 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230305 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 1   3(2-2) 

  Civil Procedure Law I 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่า

ด้วยบททั่วไป และวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และ

ภาค 2 

 Legal principles pertaining to civil 

procedure, general provisions and procedure in 

Courts of First Instance according to Civil Procedure 

Code Book I and Book II 

 

100302 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 1 3(2-2-5)   

      Civil Procedure Law I 

  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบท

ทั่วไป และวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพง่ ภาค 1 และภาค 2 

 Legal principles pertaining to civil procedure, 

general provisions and procedure in Courts of First 

Instance according to the Civil Procedure Code, Book I, 

and Book II 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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230306 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 2  3(3-0) 

 Civil Procedure Law II 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่า

ด้วยอุทธรณ์และฎีกา และวิธีการชั่วคราวก่อน

พิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 

และ 4 

 Legal principles pertaining to civil 

procedure, appealing and revision, provisional 

measures before judgment, execution of judgments 

or orders according to Civil Procedure Code Book III 

and IV 

100305 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 2  3(2-2-5) 

 Civil Procedure Law II 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย

อุทธรณ์และฎีกา และวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและ

การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง  ตามประมวล

กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่งภาค 3 และ 4 

 Legal principles pertaining to civil procedure, 

appealing and revision, interim-injunction, execution of 

judgments or orders according to the Civil Procedure 

Code Book III and IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

230307  กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา   3(2-2) 

 Criminal Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟูองคดีอาญา

วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 Legal principles pertaining to criminal 

procedure, power in inquiry officials and 

competency of courts, prosecution of criminal 

cases, procedures in court of justice or general 

court appealing and revision according to Criminal 

Procedure Code 

100303 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  3(2-2-5)   

 Criminal Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจ

พนักงานสอบสวนและศาล การฟูองคดีอาญาวิธี

พิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวล

กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 Legal principles pertaining to criminal 

procedure, power in inquiry officials and competency 

of courts, prosecution of criminal cases, procedures in 

court of justice or general court appealing and revision 

according to the Criminal Procedure Code 

 

230308  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน    3(3-0) 

 Law of Evidence 

 ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร สื บ

พยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การ

รับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยานบอกเล่าและ

พยานความเห็น ข้อสันนิษฐานของกฎหมายและหนา้ที่

นําสืบตาม ป.ว.ิแพ่ง ภาค 1 และ ป.ว.ิ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 according to 

Code of Civil Procedure Section 1 and Code of 

Criminal Procedure Section V 

 

100306 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 Evidence Law 

 ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐาน

ของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การรับฟังหรือไม่รับฟัง

พยานหลักฐาน พยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อ

สันนิษฐานของกฎหมายและภาระการพิสูจน์ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และประมวล

กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 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 

เปลี่ยนชื่อวชิา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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230309  กฎหมายว่าด้วยประกันภัย    2(2-0) 

 Law of Insurance 

 กฎหมายการประกันภัย อันได้แก่หลัก

ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ประกันวินาศภัย 

วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การประกันภัย

ค้ําจุนและการประกันชีวติตาม ป.พ.พ. บรรพ 3 

 Legal principles pertaining to insurance, 

general principles of insurance law, insurance 

against loss, special rules for insurance on carriage, 

guarantee insurance and insurance on life 

according to Civil and Commercial Code Book III 

   

100450 กฎหมายประกันภัย 2(2-0-4) 

 Insurance Law 

 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ประกัน

วินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การ

ประกันภัยค้ํ าจุนและการประกันชีวิตตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 

เปลี่ยนชื่อวชิา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

230330 กฎหมายปกครอง  3(2-2) 

 Administrative Law 

 หลักทั่วไปและลักษณะสําคัญของกฎหมาย

ปกครอง  ฝุายปกครอง  การกระทําในทางการ

ปกครอง  ผลบังคับของคําสั่งทางปกครอง  การเพิก

ถอนคําสั่งทางปกครอง  มาตรการบังคับทางปกครอง 

วิธีปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ ฝุายปกครอง  บ ริการ

สาธารณะ  การจัดระเบียบบริหารราชการ  รวมทั้ง

ศึกษาถึงองค์กรศาลปกครอง  อํานาจของศาล

ปกครอง  วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง และการ

บังคับคดีปกครอง 

 General principles and significant 

characteristics of administrative law, administrative 

organs, administrative act, legal effect of 

administrative act, revocation of administrative act, 

administrative execution, procedures performed by 

administrative officials, public service, 

administration of state organs.  The topic includes 

organization and jurisdiction of administrative court, 

administrative court’s procedure and execution of 

administrative judgment 

 

100208 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6)   

 Administrative Law 

 หลักทั่วไปและลักษณะสําคัญของกฎหมาย

ปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการทางปกครอง 

การกระทําทางปกครอง คําสั่งและผลบังคับของคําสั่ง

ทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง มาตรการ

บังคับทางปกครอง บรกิารสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือน องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาล

ปกครอง และการบังคับคดีปกครอง  

 General principles and significant aspects of 

administrative law, administrative organizations, 

administrative act, effect of administrative act, 

revocation of administrative act, 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 and execution 

of administrative judgment 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 
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230400  กฎหมายล้มละลาย  

 และการฟื้นฟูกิจการ  2(2-0) 

 Bankruptcy Law 

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ

กฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อํานาจ

ศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการ

ฟื้นฟูกิจการ 

 Evolution, characteristic and objective of 

bankruptcy law, debtors’ asset management, roles 

of receivers, court’s competence, bankruptcy 

procedures, reorganization and debt restructuring 

100440 กฎหมายล้มละลาย  

 และการฟื้นฟูกิจการ 2(2-0-4) 

 Bankruptcy Law and Reorganization Law  

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ

กฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ 

บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อํานาจศาล 

กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ 

 Evolution, characteristic and objective of 

bankruptcy law, debtors’ asset management, roles of 

receivers, court’s competence, bankruptcy procedures, 

reorganization  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

230401  กฎหมายแรงงาน  3(3-0) 

 Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของ

กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่า

ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การ

คุ้มครองแรงงานของคนต่างด้าว  การระงับข้อพิพาท

แรงงาน การพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับแรงงาน ตลอดทั้ง

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 Legal principles pertaining to labour law, 

evolution of labour law, hire-of-work agreements.  

Labour relation law, labour protection, alien labour 

protection, labour despute settlement and 

procedures in labour cases and other related laws 

100313 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 

  Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของ

กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วย

แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย

เกี่ยวกับเงินทดแทน การระงับข้อพิพาทแรงงาน  

                 Legal principles pertaining to labour law, 

evolution of labor law, hire-of-work agreements, 

labour relation law, labour protection Law, labour 

compensation, labour dispute resolution  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230402  กฎหมายระหว่างประเทศ 

 แผนกคดีเมือง  3(2-2) 

 Public International Law 

 ลักษณะบ่อเกิดของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศรัฐ เขต

แดนของรัฐ อํานาจของรัฐ รวมทั้งการส่งผู้ร้ายข้าม

แดน เขตอํานาจของรัฐทางทะเลและกําหนดเขตทาง

ทะเล ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับ

กฎหมายภายใน ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ 

การระงับข้อพิพาทของรัฐ 

 Characteristic and sources of public 

international law, legal personnel in public 

international law, exercising of state power, 

Including extradition, state maritime jurisdiction and 

maritime delimitation, relationship between 

international law and domestic law, international 

liability of states, dispute settlement among states 

concepts and principles 

100304 กฎหมายระหว่างประเทศ 

 แผนกคดีเมือง 3(3-0-6)   

 Public International Law 

 ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับ

กฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขต

อํานาจของรัฐ ความคุ้มกันจากเขตอํานาจของรัฐ 

สนธิสัญญา ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ 

และการระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดยสันติ 

 Characteristic and sources 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 responsibility of states, 

peaceful settlement of international disputes 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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230403  กฎหมายภาษีอากร  3(3-0) 

 Taxation Law 

 หลักการของการภาษีอากร หลักกฎหมาย

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษี ธุ ร กิ จ เฉ พาะแ ละอาก รแ ส ตม ป์  ร วม ทั้ ง

สนธิสัญญาภาษี 

 Principles of taxation, legal principles 

pertaining to Personal Income Tax, Corporate 

Income Tax, Value Added Tax, Specific Business 

Tax and Stamp Duty according to the Revenue 

Code and Tax Treaties 

100312 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 

 Taxation Law 

 แนวความคิด หลักการของการภาษีอากร หลัก

กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 

 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 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230404  กฎหมายระหว่างประเทศแผนก

คดีบุคคล  3(3-0) 

 Private International Law 

ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคน

ต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การดําเนินคดีที่มี

องค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ 

Meaning and characteristic of private international 

law, nationality, status of native and alien, conflict 

of laws, proceeding of cases with foreign elements  

 

100307  กฎหมายระหว่างประเทศ 

            แผนกคดีบคุคล                           3(2-2-5) 

            Private International Law 

             ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่าง

ประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชนในทาง

ระหว่างประเทศ สถานภาพของเอกชน นิติสัมพันธ์ที่มี

ลักษณะระหว่างประเทศ ทั้งตามกฎหมายเอกชนและ

มหาชน การแก้การขัดกันแห่งกฎหมาย  กระบวนการ

พิจารณาคดีในทางระหว่างประเทศและการยอมรับคํา

พิพากษาของศาลต่างประเทศ 

              Meaning and characteristic of private 

international law, international allocation of person, 

status of private, settlement on conflict of laws, 

proceeding of international cases and recognition of 

foreign judgment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230405  หลักวิชาชีพนกักฎหมาย  2(2-0) 

 Legal Profession 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความ

รับผิดชอบ หน้ าที่ และงานของนักกฎหมายใน

หน่วยงานต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ องค์การ

ก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย   

 Evolution of legal profession, 

responsibilities, duties and works of lawyers in 

varions branches, ethics, discipline and the ideal of 

lawyer, establishing organizations and means to 

control those in the profession 

100400 หลักวิชาชีพนกักฎหมาย 2(2-0-4) 

 Legal Profession 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย  ความ

รับผดิชอบ จรรยาบรรณ หน้าที่และงานของนักกฎหมาย

ในหน่วยงานต่างๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ องค์การ

ก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 

 Evolution of legal profession, responsibilities, 

conduct, duties and works of lawyers in various 

branches, ethics, discipline and the ideal of lawyer, 

establishing organizations and means to control those 

in the profession 
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230406  ประวัติศาสตรก์ฎหมายไทย  2(2-0) 

 Thai Legal History 

 ประวัติศาสตร์ทางสังคมและวัฒนธรรมใน

อดีตของไทย และฐานความคิดเกี่ยวกับระบบ

กฎหมายอนิเดียโบราณ ตลอดจนอิทธิพลต่อกฎหมาย

ไทยในอดีต  ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย

ไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะสภาพของ

ระบบกฎหมายไทยก่อนการปฏิรูประบบกฎหมาย 

ตลอดจนอิทธิพลของระบบกฎหมายสกุลต่าง ๆ ของ

ตะวันตกที่มีตอ่ที่มีต่อกฎหมายไทย 

 Social history and ancient cultures of 

Thai society, the fundamental ideas of ancient India 

legal system, including the influences of India legal 

system and ancient Thai cultures in Thai laws, 

Sources and evolution of ancient Thai laws (from 

Thai law in the historical eras to Thai law in the 

present time), especially the circumstances of 

ancient Thai legal system before the legal system 

and judicial process reformation in Thailand, 

including the influences of major western legal 

systems in Thai laws 

100410 ประวัติศาสตรก์ฎหมายไทย 2(2-0-4) 

           Thai Legal History 

 ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายสกุล

ต่างๆ ที่สําคัญ ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย

ไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะสภาพของระบบ

กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูประบบกฎหมาย ตลอดจน

อิทธิพลของระบบกฎหมายสกุลต่าง ๆ ของตะวันตกที่มี

ต่อกฎหมายไทย 

 Origin and evolution of the major legal 

systems, origin and evolution of Thai legal system 

from the past to present, the Thai legal system before 

the Thai legal system reformation, and the influences 

of the western major legal system to Thai laws 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อวชิา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

 

 

230407  นิติปรัชญา  3(3-0) 

 Legal Philosophy 

 ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมาย

ในสํานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็น

รากฐานของทฤษฎีกฎหมายโดยเน้นความหมายของ

กฎหมาย  แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ  อํานาจอธิปไตย 

โทษ สิทธิ ความยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม 

ความเสมอภาค สภาพบังคับของกฎหมายอิทธิพล

ของนิติปรัชญาต่อการสรา้งและการใชก้ฎหมาย 

 Biography and works of renown legal 

philosophers in schools of thought; fundamental 

philosophy of legal theories, with emphasis on 

meaning of law; concept of state, sovereignty, 

penalty, right, justice, social fairness, equality, law 

enforcement; influence of legal philosophy on law 

making and application 

100401 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 

 Legal Philosophy 

 ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญา

กฎหมายในสํานักความคิดทางกฎหมายต่างๆ ปรัชญาที่

เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความยุติธรรม ความ

เสมอภาค อทิธิพลของนิติปรัชญาต่อการสรา้งและการใช้

กฎหมาย 

 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 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับลดหน่วยกิต 

และคําอธบิาย

รายวิชา 
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230408  การค้นคว้าทางนิติศกึษา 

 กับปัญหาสังคม  3(2-2) 

 Basic Legal Research  

 and Social Problems 

 อภิปราย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมที่

น่าสนใจ ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายและกระบวนการ

บังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสําคัญกับบริบททาง

ศีลธรรมและการมีจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนํามาเป็น

ตัวอย่างประกอบการค้นคว้าทางนิติศาสตร์  หลัก

และวิธีการค้นคว้าทางนิติศาสตรเ์บื้องต้น  

 Discuss and analyze various social issues, 

difficulties arising from laws itself and the enforcement 

of law with emphasis on moral context and social 

responsibility, principles of research methodology 

focusing on the procedure of legal research 

100412 ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 

 Research Methodology 

 ความหมายและความสําคัญของการวิจัย

รูปแบบหลักการและวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย 

การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย 

การอภิปราย การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญทาง

กฎหมายเกี่ยวกับบริบททางสั งคม เศรษฐกิจและ

การเมือง  

 Definition and importance of research, 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, 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

ปรับลดหน่วยกิต 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230409  การระงับข้อพิพาทโดยทางเลือกอื่น 2(1-2) 

 Alternative Dispute Resolution 

 วิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง

นอกศาลและในศาล เช่น การเจรจาอนุญาโตตุลาการ

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และปัญหา

ปัจจุบันต่าง ๆ อันเกิดจากการระงับข้อพิพาทในศาล 

ตลอดจนแนวทางแก้ ไขปัญหาของศาลและฝึก

ปฏิบัติการระงับข้อพิพาท โดยทางเลือกต่าง ๆ 

 Procedure of alternative dispute 

resolution both in and out of court; for example, 

arbitration, conciliation and compromise, and 

current problems caused by dispute resolution in 

court as well as court resolution guidelines using 

the basic ideas of the law of court procedure, 

practice in case study on alternative dispute 

resolution 

 

100470 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรม 

 ทางเลือกอื่น 2(2-0-4) 

 Alternative Dispute Resolution 

 วิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ ทั้งนอก

ศาลและในศาล การเจรจาอนุญาโตตุลาการการไกล่

เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และปัญหาปัจจุบันต่าง ๆ 

อันเกิดจากการระงับข้อพิพาทในศาล ตลอดจนแนวทาง

แก้ไขปัญหาของศาลและฝึกปฏิบัติการระงับข้อพิพาท 

โดยทางเลือกต่าง ๆ 

 Procedure of alternative dispute resolution 

both in and out of court arbitration, conciliation and 

compromise, and current problems caused by dispute 

resolution in court as well as court resolution guidelines 

using the basic ideas of the law of court procedure, 

practice in case study on alternative dispute resolution 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ย้ายเป็นวิชาเอก

เลือก 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
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230410  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2(2-0) 

 Intellectual Property Law 

 แนวคิด ที่มาและความสําคัญของทรัพย์สิน

ทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ 

เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 

ความคุ้มครองตามกฎหมาย การบังคับใช้ตลอดจน

การตรวจสอบสิทธิ และวิธีการขอรับการคุ้มครอง 

 Principles, sources and the importance of 

intellectual property, the classifications of 

intellectual property rights such as copyright, 

patent and trademark including legal protection and 

enforcement, right examination and protection 

eligibility 

 

 

100480 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  2(2-0-4) 

 Intellectual Property Law 

 แนวคิด ที่มาและความสําคัญของทรัพย์สินทาง

ปัญญาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการค้า พื้นฐานระบบการให้

คุ้มครองตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาและวิธีการขอรับการคุ้มครอง 

 Concepts, sources and the importance of 

intellectual property, types of intellectual property, 

copyright, patent and trademark, basic legal protection 

and system, exercise of intellectual property rights and 

intellectual property protection process 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230411 กฎหมายปูองกันการผูกขาด 

 ทางการค้า 2(2-0) 

 Anti-trust Law 

 การผูกขาดทางการค้าและกระทบต่อ

ผู้บริโภค เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ การ

ผูกขาดทางการค้าในรูปแบบต่างๆ กฎหมายปูองกัน

การผูกขาด และการใช้บังคับกฎหมายปูองกันการ

ผูกขาด 

 Trade monopoly and its impacts on 

consumers, economy and stability of the state, 

categories of monopoly; anti-monopoly laws and 

the enforcement of anti-monopoly laws 

 ปิดรายวิชา 
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230412  กฎหมายหลักทรัพย์ 

 และตลาดหลักทรัพย์ 2(2-0) 

 Securities Regulations and Law 

 แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน 

ความหมายของหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรม การกํ ากั บหลั กท รัพ ย์  แล ะตลาด

หลักทรัพย์ การซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม 

การกระทําอันไม่ เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย

หลักทรัพย์ การซือ้หลักทรัพย์เพื่อการครอบงํากิจการ 

และศึกษากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 Concepts relating to money and capital 

markets; meaning of securities, stock exchange, 

Securities and Exchange commission; stock trading 

in the stock exchange; conduct of securities 

business, mutual fund management, unfair stock 

trading, business take over by means of stock 

acquisition 

 

100441 กฎหมายหลักทรัพย์ 

 และตลาดหลักทรัพย์  2(2-0-4) 

 Securities and Stock Exchange Law 

 แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน 

ความหมายของหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ การประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การกระทําอัน

ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อ

หลักทรัพย์เพื่อการครอบงํากิจการ และกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 Concepts relating to money and capital markets, 

meaning of securities, stock exchange, Securities and 

Exchange commission, stock trading in the stock exchange, 

conduct of securities business, mutual fund management, 

unfair stock trading, business take over by means of stock 

acquisition and related laws 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230413  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  2(2-0) 

 Consumer Protection Law 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในด้านต่างๆ และการ

บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

 Concept relating to the protection of 

rights and benefits of consumers; Consumer 

protection law and its enforcement 

 

100442     กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค          2(2-0-4) 

               Consumer Protection Law 

               แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิธีพจิารณาคดีผู้บริโภค กลไก

และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

               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   

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 
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230415  กฎหมายอุตสาหกรรม  2(2-0) 

 Industrial Law 

 หลักสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานอุตสาหกรรม การจัดตั้งโรงงาน การ

ควบคุมโรงงาน กฎหมายโรงงาน กฎหมายการนิคม

อุตสาหกรรม การจดทะเบียนเคร่ืองจักรกฎหมาย

วัตถุอันตราย ขอบเขตของกฎหมายที่ใชใ้นการควบคมุ

การประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งการควบคุมสิ่งที่

เป็นพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม 

 Laws involving establishment and control 

of factory operation; industrial estate law; machine 

registration law; hazardous substance law; 

including the law controlling pollution produced by 

industrial conduction 

 

100443 กฎหมายอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

 Industrial Law 

 ห ลั ก สํ า คั ญ ข อง ก ฎ ห ม าย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ดําเนินงานอุตสาหกรรม การจัดตั้งโรงงาน การควบคุม

โรงงาน กฎหมายโรงงาน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม 

การจดทะเบียนเค ร่ืองจักรกฎหมายวัตถุอันตราย 

ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการประกอบ

อุตสาหกรรม การควบคุมสิ่งที่เป็นพิษที่เกิดจากการ

ประกอบอุตสาหกรรม 

 Laws involving establishment and control of 

factory operation, industrial estate law, machine 

registration law, hazardous substance law, the 

controlling of pollution produced by industrial 

conduction 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

230416  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน  2(2-0) 

 Law of Investment 

 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการ

ลงทุน นโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการ

ลงทุนภาคเอกชน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่รัฐให้กับผู้

ลงทุน รวมทั้งศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 An introduction to law on investment in 

general, thai government policies for promotion of 

private investment; privileges granted to investors; 

including the rules relating to the investment 

 

100446 กฎหมายการลงทุน 2(2-0-4) 

 Investment Law 

 หลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย

ไทยที่เกี่ยวกับการลงทุน นโยบายของประเทศไทยในการ

ส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์และกลไกในการสร้าง

แรงจูงใจเพื่อการลงทุน สนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน 

องค์กรที่ทําหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน และระงับข้อพิพาท

การลงทุน 

 International and Thai legal principles related 

investment, Thailand policies for promotion of private 

investment, interest and promotion mechanical for 

investment, investment protection agreement, 

investment promotion organization, dispute resolution 

in the investment 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 
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230420  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ   2(2-0) 

  International Trade Law 

 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในสัญญา

การค้าระหว่างประเทศ เช่น สัญญา CIF, C&F และ 

FOB การชําระค่าสินค้าระหว่างประเทศวิธีต่าง ๆ 

รวมทั้งศึกษาถึง กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่

มีผลกระทบต่อการค้ าสินค้ าระหว่า งประ เทศ 

ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า 

(General  Agreement on Tariffs and Trade) หรือ 

GATT และข้อตกลงต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก 

(World Trade Organization) หรือ WTO และ

กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

ประเทศ 

 Evolution and sources of international 

trade law; international agreement and regulations 

concerning international trade contracts, such as 

CIF, C&F and FOB; international payment. The 

course including a study of international economic 

regulations affecting international trade; General 

Agreement on Tariffs and Trade and the 

Agreements under WTO. Including dispute 

settlement in international trade  

100445 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ   2(2-0-4) 

 International Trade Law 

 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในทางระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญาการค้า

ระหว่างประเทศ ซีไอเอฟ ซีแอนด์เอฟ และเอฟโอบี 

สัญญาทางการค้า การรับขน การขนส่ง การชําระราคา 

การประกันภัย ข้อตกลงต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก 

ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า และ

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ

การค้า กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

ประเทศ และระเบียบวิธีปฏิบัติในทางการค้าระหว่าง

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, including an 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา 

230422  กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ  2(2-0) 

 International Organization Law 

 วิวัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่าง

ประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยองค์การ

ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับสากล

และระดับภูมิภาคความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ

ระหว่างประเทศระดับสากลกับองค์การระหว่าง

ประเทศระดับภูมิภาค 

 Evolution and establishment of 

international organizations; general legal theories 

relating to international organizations; universal and 

regional international organizations; and their 

relationship 

 

100460 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ   2(2-0-4) 

 International Organization Law 

 วิวัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่าง

ประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยองค์การ

ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับสากล

และระดับภูมิภาคความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่าง

ประเทศระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศระดับ

ภูมิภาค 

 Evolution and establishment of international 

organizations, general legal theories relating to 

international organizations, universal and regional 

international organizations, and their relationships 
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230423  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 ระหว่างประเทศ  2(2-0) 

 International Environmental La  

 วิวัฒนาการและแนวคิดที่ สํ าคัญของ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สถาบันและ

ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่าง

ประเทศกับการค้า การลงทุน สังคม และการเมือง

ระหว่างประเทศ อิทธิพลของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ระหว่างประเทศต่อนโยบายและกฎหมายของรัฐ

สมาชิก 

 Evolution of international environmental 

law and  its key concepts; international institutions 

and agreement concerning environment; 

relationship between international environmental 

law and trade, investment, society, and 

international politics; influence of international 

environmental law on Member States’ policy and 

legislation 

 

100461 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 ระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 

 International Environmental Law  

 วิวัฒนาการและแนวคิดที่สําคัญของกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สถาบันและข้อตกลง

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์

ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกับการค้า 

การลงทุน สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ อิทธิพล

ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศต่อนโยบายและ

กฎหมายของรัฐสมาชิก 

 Evolution of international environmental law 

and  its key concepts, international institutions and 

agreement concerning environment, relationship 

between international environmental law and trade, 

investment, society, and international politics, influence 

of international environmental law on Member States’ 

policy and legislation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา 

230425  กฎหมายระหว่างประเทศ 

 ว่าด้วยทะเล  2(2-0) 

 International Law of the Sea 

 สภาพและที่มาของกฎหมายทะเล การ

กําหนดเขตทางทะเล เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทะเล

หลวง ขอบเขตอํานาจรัฐในทะเล การสํารวจและการ

นําทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชวีิตและไม่มีชีวติมาใช้ 

 Nature and sources of the law of the 

sea; maritime delimitation; exclusive economic 

zone, high sea; state maritime jurisdiction; 

exploitation of living and non-living maritime 

resources 

 

100462 กฎหมายระหว่างประเทศ 

 ว่าด้วยทะเล 2(2-0-4) 

 International Law of the Sea 

 ที่มาของกฎหมายทะเล การกําหนดเขตทาง

ทะเล น่านน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขต

เศรษฐกิจจําเพาะ ทะเลหลวง เขตอํานาจรัฐเหนือเขตทาง

ทะเล การสํารวจและการนําทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มี

ชีวติและไม่มีชีวติมาใช้ 

 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 non-living maritime resources 
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230427  กฎหมายเศรษฐกิจ 

 ระหว่างประเทศ 1 2(2-0) 

 International Economic Laws I 

 วิวัฒนาการ โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่

ของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 

องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ในการดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลก  สถาบัน และ

ข้อตกลงเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาคตลอดจนความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

 Evolution, structure, role and duty of the 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) , 

World Trade Organization (WTO) , International 

Monetary Fund (IMF) in governing world economy 

regulations, institutions and agreements regarding 

regional economic integration, including 

relationships with Thailand  

 

100468 กฎหมายเศรษฐกิจ 

 ระหว่างประเทศ 1                2(2-0-4) 

 International Economic Laws I 

 วิวัฒนาการ โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของ

ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า องค์การ

การค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศในการดูแล

ระเบียบเศรษฐกิจโลก สถาบัน และข้อตกลงเกี่ยวกับการ

ร ว ม ตั ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค ต ล อ ด จ น

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

 Evolution, structure, role and duty of the 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), World 

Trade Organization (WTO), International Monetary 

Fund (IMF) in governing world economy regulations, 

institutions and agreements regarding regional 

economic integration, including relationships with 

Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา 

230428  กฎหมายเศรษฐกิจ 

 ระหว่างประเทศ 2  2(2-0) 

 International Economic Laws II 

 การก่อตั้ง โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่

ขององค์การการค้าโลก หลักกฎหมายและประเด็น

สําคัญของข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก เช่น 

ความตกลงเกี่ยวกับการอุดหนุน ความตกลงว่าด้วย

การค้าสินค้าเกษตร ความตกลงว่าด้วยสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ความตกลง

ทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ รวมทั้งประเด็นใหม่ในการ

เจรจาการค้าหลายฝุาย 

 Establishment ,structure, role and duty of 

the World Trade Organization (WTO) ,legal 

principles and significant issues of WTO Agreement 

such as Agreement on Subsidies and 

Countervailing Measure, Agreement on Agriculture, 

Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights and General Agreement 

on Trade in services, along with new issues from 

multi-lateral negotiations 

  

100469 กฎหมายเศรษฐกิจ 

 ระหว่างประเทศ 2 2(2-0-4) 

 International Economic Laws II 

 การก่อตั้ง โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของ

องค์การการค้าโลก หลักกฎหมายและประเด็นสําคัญ

ของข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก ความตกลง

เกี่ยวกับการอุดหนุน ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า

เกษตร ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่

เกี่ยวกับการค้า ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ 

รวมทั้งประเด็นใหม่ในการเจรจาการค้าหลายฝุาย 

 Establishment ,structure, role and duty of the 

World Trade Organization (WTO) ,legal principles and 

significant issues of WTO Agreement, Agreement on 

Subsidies and Countervailing Measure, Agreement on 

Agriculture, The agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights (TRIPs) and General 

Agreement on Trade in services, along with new 

issues from multi-lateral negotiations 
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230430  ศาลปกครอง 

 และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2(2-0) 

 Administrative Court and Procedure 

 ที่มา ระบบ ต่างๆ ของศาลปกครอง การ

ควบคุมการใช้อํานาจของรัฐฝุายปกครองโดยองค์กร

ตุลาการ เขตอํานาจของศาลปกครอง องค์กร

ปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และการบังคับคดี

ปกครอง 

 Development, system of administrative 

court, judicial control on state power exercised by 

administrative organs; jurisdiction of administrative 

court, administrative court’s procedure; execution 

of administrative judgment 

 

100421 ศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

 คดีปกครอง 2(2-0-4) 

 Administrative Court and Procedure 

 ที่มา ระบบ ต่างๆ ของศาลปกครอง การ

ควบคุมการใชอ้ํานาจของรัฐฝุายปกครองโดยองค์กรตุลา

การ เขตอํานาจของศาลปกครอง องค์กรปกครอง วิธี

พิจารณาคดีปกครอง และการบังคับคดีปกครอง 

 Origin, system of administrative court, judicial 

control on state power exercised by administrative 

organs, jurisdiction of administrative court, 

administrative court’s procedure, execution of 

administrative judgment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา 

230432  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ 

 ราชการทางปกครอง  2(2-0) 

 Administrative Procedure Law 

 หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสาร

บัญญัติชั้นเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง คําสั่งทางปกครอง 

การพิจารณาเรื่องทางปกครอง อํานาจดุลยพินิจ การ

อุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทาง

ปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง 

 Substantive and procedural principles of  

administrative law relating to administrative acts; 

administrative procedure; discretionary power; 

internal control of administrative acts; revocation of 

administrative acts; request for retrial; 

administrative execution and committee on 

administrative procedure 

 

100422 กฎหมายวิธีปฏิบัติ 

 ราชการทางปกครอง 2(2-0-4) 

 Administrative Procedure Law 

 หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสารบัญญัติ

ชั้นเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง คําสั่งทางปกครอง การ

พิจารณาทางปกครอง อํานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์

คําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง การ

ขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และ

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 Substantive and procedural principles of 

administrative law relating to administrative acts, 

administrative procedure, discretionary power, internal 

control of administrative acts, revocation of 

administrative acts, request for retrial, administrative 

execution and committee on administrative procedure 

 

 



157 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สาระที่ปรับปรุง 

230433  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ     2(2-0) 

 Public Economic Law 

 หลักทั่ ว ไปในกฎหมายทางเศรษฐกิจ 

ความหมาย วิวัฒนาการ ลักษณะทั่วไปและหลัก

พื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การจัด

องค์กรและการดําเนินการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัฐ

การควบคุมการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ 

 Principles of economic law; meaning; 

evolution; general characteristics and basic 

principles of public economic law; institutionalization 

and operation system relating to state’s economy; 

control on state’s economic intervention 

 

100423 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

 เบือ้งต้น 2(2-0-4) 

 Fundamental of Public Economic Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิดที่มา และ

หลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลัก

เสรนีิยม หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กร

และวิธีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ การควบคุม

ตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยองค์กรตุลา

การ 

 Principles, Evolution sources and basic 

principles of public economic law, liberal theory, 

economic intervention, institutionalization, and 

measures of economic intervention of state, controlling 

on state’s economic intervention by judicial bodies 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230435  กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น  2(2-0) 

 Local Administrative Law 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลังและภาษี

ขององค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเนื้อหา

และปัญหาของกฎหมายการคลังและภาษีขององค์กร

ปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้

ยังศึกษาแนวโน้มของกฎหมายการคลังและภาษีของ

องค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นในอนาคต 

 Fundamental concepts of fiscal law and 

taxation of local Authorities; legal problems of fiscal 

law and taxation of local authorities; types of local 

taxes; tax planning, and the future of laws 

concerning fiscal and taxation of local authorities 

 

100424 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น 2(2-0-4) 

 Local Administrative Law  

 แนวความคิด วิวัฒนาการการปกครองส่วน

ท้องถิ่น หลักการกระจายอํานาจทางปกครอง การ

จัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจและการใช้

อํานาจ และการควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 Conception, evolution of local authorities, 

principle of decentralization, Organization of local 

authorities, function and power, controlling  

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230436  สัมมนาปัญหาพิเศษ 

 ในกฎหมายมหาชน  2(2-0) 

 Seminar on special topic in Public Law    

             คัด เลือกประเด็นสําคัญทางกฎหมาย

มหาชน มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าแล้วนํามาอภิปราย 

วิเคราะห์ 

           Selected issue on public Law topic, assign 

to research, discuss and analyze          

 

100425 สัมมนากฎหมายมหาชน 2(0-4-2) 

 Seminar on Public Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

นําเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสําคัญทาง

กฎหมายเอกชนและธุรกจิ 

 Searching, data collection, analyze, 

presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on Public Law   

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 
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230437  ปัญหาพิเศษทางกฎหมาย 

 ระหว่างประเทศ  2(2-0) 

 Special topic on International Law 

  คัดเลือกประเด็นสําคัญทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศ มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าแล้วนํามาอภิปราย 

วิเคราะห์ 

 Selected issue on International  Law 

topic, assign to research, discuss and analyze 

100463 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ   2(0-4-2) 

 Seminar on International Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

นําเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสําคัญทาง

กฎหมายเอกชนและธุรกจิ 

 Searching, data collection, analyze, 

presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on International Law   

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230440  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก 

 และเยาวชน  2(2-0) 

  Juvenile Justice Law 

 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทาง

สังคม และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระทําผิด 

กระบวนการยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน 

และวิธีการแก้ไขผู้กระทําผิด รวมทั้งการคุ้มครอง

ผู้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและ

เยาวชน และกฎหมายวิธีพจิารณาคดีเด็กและเยาวชน 

 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 and Juvenile 

Case Procedure Law  

100471 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน                   

 และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว      2(2-0-4) 

 Juvenile Justice and Family Procedure Law 

 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม 

แล ะจิ ต วิ ท ยา ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า วชน ผู้ ก ร ะทํ า ผิ ด 

กระบวนการยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และ

วิธีการแก้ไขผู้กระทําผดิ รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์ในคดี

แพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน กฎหมาย

วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธี

พิจารณาคดีครอบครับ 

 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  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อวชิา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

230442  กฎหมายการแพทย์ 

 และนิตเิวชศาสตร์  2(2-0) 

 Medical Law and Forensic Medicine 

 วิทยาการทางแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้

กฎหมายโดยเฉพาะการพิสูจน์หลักฐานสําหรับการ

ดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง จริยธรรมทาง

การแพทยท์ี่เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลที่

เป็นความลับทางการแพทย์ และการทําวิจัยทางการ

แพทย์ รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว 

 Medical technology that is related to 

legal usage especially for proving evidence for 

criminal and civil proceedings, medical ethics 

related to the safekeeping and usage of medical 

secrets, medical research, and related laws of 

nations 

100472   กฎหมายการแพทย์ 

             และนิติวทิยาศาสตร์เบือ้งต้น        2(1-2-3) 

 Introduction to Medical Law and Forensic 

 Science  

 บท บ าท แ ละค วาม สํ าคัญ ข อง ก ฎห ม าย

การแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์

ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติ

วิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพและการพิสูจน์หลักฐาน

สําหรับการดําเนินคดีอาญาและแพ่ง 

 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 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

และคําอธบิาย

รายวิชา 
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230443  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  2(2-0) 

 Criminology and Penology 

 สาเหตุของอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆ 

อันมีส่วนสําคัญกับอาชญากรรม และการปูองกัน

อาชญากรรม วิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะปฏิบัติต่อ

ผู้กระทําความผิด และแก้ไขผู้กระทําผิดต่อกฎหมาย

ให้กลับเป็นคนดี 

 Crime causation and factors related to 

crime ; the prevention of crime, including the 

handling and correction of offenders 

100473 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(2-0-4) 

 Criminology and Penology 

 สาเหตุของอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆ อันมี

ส่วนสําคัญกับอาชญากรรม  และการปูองกัน

อาชญากรรม วิธีการต่างๆ ในอันที่จะปฏิบัติต่อผู้กระทํา

ความผิด และแก้ไขผู้กระทําผิดต่อกฎหมายให้กลับเป็น

คนดี 

 Crime causation and factors related to crime, 

the prevention of crime, including the handling and 

correction of offenders 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230444  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  2(2-0) 

 Economic Crimes 

 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง อ า ชญ า ก รร ม ท า ง

เศรษฐกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

มาตรการและกล ไกของ รัฐ ในการปูอ งปราม

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั่งศึกษากฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมาย

ปูองกันการฟอกเงิน 

 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 

such as money laundering law 

100474 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  2(2-0-4) 

 Economic Crimes  

 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและ

กลไกของรัฐในการปูองปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทาง

ธุรกิจ กฎหมายปูองกันการฟอกเงิน 

 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 

 

 

230445  สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ 

 ยุติธรรมทางอาญา  2(2-0) 

 Human Rights and Criminal Justice 

 ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐาน องค์การสหประชาชาติ 

(United Nations Standard, Norms and Guidelines) ที่

เกี่ยวกับเร่ืองนี้  การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของผู้ตอ้งการ จําเลย ผู้ตอ้งขังผู้เสียหายและพยานใน

คดีอาญา การคุ้มครองสิทธิเด็กและผูห้ญิง 

 Philosophy and principles of human 

rights protection in criminal Justice. Emphasize will 

be placed on 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 

 

100475 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ 

 ยุติธรรมทางอาญา 2(2-0-4) 

 Human Rights and Criminal Justice 

 ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติที่ข้อง การให้

ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จําเลย 

ผู้ต้องขังผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา การคุ้มครอง

สิทธิเด็กและผูห้ญิง 

 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 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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230446  ปัญหาพิเศษทางกฎหมายอาญา    2(2-0) 

 Special topic on Criminal Law 

 คัดเลือกประเด็นสําคัญทางกฎหมายอาญา 

มอบหมายให้นิ สิ ตค้นคว้ าแล้ วนํ ามาอภิปราย 

วิเคราะห์ 

 Selected issue on Criminal Law topic, 

assign to research, disscuss and analyze 

 

100476 สัมมนากฎหมายอาญา 2(0-4-2) 

 Seminar on Criminal Law 

             การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

นําเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสําคัญทาง

กฎหมายเอกชนและธุรกจิ 

 Searching, data collection, analyze, 

presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on Criminal Law   

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230451  กฎหมายสิทธิมนุษยชน  2(2-0) 

 Human Rights Law 

  ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน 

การคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนของและองค์ การ

สหประชาชาติ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับ

ระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายไทย 

 Meaning and philosophy of  human 

rights; protection of human rights by the United 

Nations; protection of human rights at international 

and regional level; protection of human rights 

under Thai law 

 

100426 กฎหมายสิทธิมนุษยชน               2(1-2-3) 

 Human Rights Law 

 ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน 
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไก วธิีการ และการส่งเสริมการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและระหว่างประเทศ 
องค์กรที่ทําหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้ง

ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

 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  

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

และคําอธบิาย

รายวิชา 
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230452  กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม    2(2-0) 

 Law on the Preservation of Natural  

 Resources, Environment, Art and Culture 

 แนวคิด  นโยบายของรัฐและกฎหมายว่า

ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  

และศิลปวัฒนธรรม  อันได้แก่  ทรัพยากรปุาไม้  น้ํา  

มลพิษจากขยะมูลฝอย  มลพิษจากของเสียอันตราย    

แหล่งศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนศึกษาหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

วัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลกและกฎหมาย

ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดการของเสีย

อันตราย 

 Thinking, policy of the State, law on 

natural resources, environment, art and culture 

namely: forestry resources; water; pollution from 

garbage; pollution from hazardous waste; art and 

cultural sites, international doctrine of the related 

countries on the protection of World  Cultural and 

Natural Heritage and foreign laws on effective 

harzardous waste management 

 

100420 กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 และทรัพยากรธรรมชาติ             2(1-2-3) 

 Law on the Conservation of Environment  

 and Natural Resources 

 แนวคดิ นโยบายของรัฐและกฎหมายเก่ียวกับการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ต่างๆ การควบคุมและจัดการมลพิษประเภทต่างๆ ข้อพิพาท

แ ล ะ ก า ร ร ะ งั บ ข้ อ พิ พ า ท เ กี่ ย ว กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Concept, state policy, and laws related to the 

utilization and conservation of environment and natural 

resources, pollution control and management, dispute 

and resolution related to environment and natural 

resources    

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

ย้ายเป็นวิชาเอก

เลือก 

 

230460  กฎหมายโทรคมนาคม  2(2-0) 

 Telecommunication Law 

 รูปแบบของกิจการโทรคมนาคม รูปแบบ

ต่าง ๆ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับระบบ

โทรคมนาคมของประเทศไทย  การให้เอกชนเข้า

ดําเนินกิจการโทรคมนาคน ปัญหาและอุปสรรคใน

การให้บริการกิจการโทรคมนาคม และศึกษาถึง

หน่วยงานควบคุมและกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

การปูองกันการผูกขาดและการคุ้มครองผู้บริโภค 

รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมายโทรคมนาคมที่มีผลต่อการ

ใชอ้นิเตอรเ์นต และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

  Various types of telecommunications 

industries; public policies on telecommunications 

sevices; telecommunications services operated by 

private sectors; the regulatory bodies of 

telecommunications services; anti-monopoly and 

consumer protection; Particular in also paid to the 

law as it affects the internet, and like new 

technology 

 

100481 กฎหมายโทรคมนาคม 2(2-0-4) 

 Telecommunication Law 

 ความเป็นมาของการโทรคมนาคม รูปแบบของ

กิจการโทรคมนาคม นโยบายของรัฐเกี่ยวกับกิจการ

โทรคมนาคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ

โท รค ม นาค ม  กา ร ให้ เ อก ชน เ ข้ า ดํ า เ นิ น กิ จก า ร

โทรคมนาคม การปูองกันการผูกขาดและการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม และปัญหาด้านกฎหมายที่

เกีย่วข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

            Historical development of telecommunications, 

various types of telecommunications industries, public 

policies on telecommunication industries, relevant 

regulatory bodies relating to the control of 

telecommunications industries, telecommunication 

services operated by private sectors, anti-monopoly 

and consumer protection in relation to 

telecommunication, and legal problems relating to 

telecommunications industries 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 
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230461  กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ  2(2-0) 

 Information Technology Law 

 แนวคิ ด ในการบัญญัติ กฎหมาย เพื่ อ

แก้ปัญหาที่ เกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเรียนรู้จากปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้จริง

ในสังคม เช่น กฎหมายที่ เกี่ยวกับธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การ

กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ รวมถึงกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น ลิขสิทธิ์ และโดเมนเนม   

 Ideas for legal enactment to solve 

problems caused by information technology 

development by learning from actual problems; for 

example, laws related to electronic transactions, 

personal information protection, computer-related 

crimes, development of information infrastructures, 

and intellectual property laws related to information 

technology such as copyright and domain name 

 

100482 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(2-0-4) 

 Information Technology Law 

 โครงสร้างทั่วไปของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เทคโนโลยี การเข้ารหัส และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้คอมพิว เตอ ร์  และข้ อมูลข่ าวสาร ผ่าน

คอมพิวเตอร์ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองความเป็น

ส่วนตัว การหมิ่นประมาทผ่านอินเตอร์เน็ต และนโยบาย

ของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร และเสรีภาพใน

การติดต่อสื่อสารผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

 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, and public policies 

relating to the control of communication and freedom 

of communication to Internet 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

 

230462  กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    2(2-0) 

 Electronic Commerce Law 

   หลักเกณฑ์ในการทําธุรกรรมผ่านสื่อ

อิน เตอร์ เนต ได้แก่การแลกเปลี่ ยนข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ การชําระเงินและการโอนเงินโดย

ระบบอเิล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารหัสและ

การใช้ลายมืออิ เล็ กทรอนิกส์ ในการทํ าธุ รกิ จ 

ตลอดจนการศึกษาถึงประเด็นปัญหาทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา การพิสูจน์ความ

ถูกต้องของเอกสารและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

ประเด็นการรับฟังข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้

เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายพยาน 

 Rules concerning business operated via 

the internat, electronic data interchange, electronic 

fund transfer, encryption and digital signature used 

in electronic commerce; including legal problems 

concerning commercial contracts made via the 

internet; authentication of document and digital 

signature; including the legal issues concerning the 

use of electronic data in accordance with evidence 

law 

100483 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4) 

 Electronic Commerce Law 

 ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร ร ม ผ่ า น สื่ อ

อินเตอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การชําระเงินและการโอนเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การเข้ารหัสและการใชล้ายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส์ ประเด็น

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา 

การพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสารและลายมือชื่อ

อิ เล็ กทรอนิกส์และประ เด็นการ รับฟังข้อมูลจาก

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมาย

ลักษณะพยาน 

 Rules concerning business operated via the 

internet, electronic data interchange, electronic fund 

transfer, encryption and digital signature, legal 

problems concerning commercial contracts, 

authentication of document and digital signature, and 

the legal issues concerning the use of electronic data 

in accordance with evidence law 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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230464  กฎหมายอาชญากรรม 

 คอมพิวเตอร์  2(2-0) 

 Cybercrime Law 

 เนื้อหาในรายวิชานี้จะศึกษาถึงผลกระทบ

ของเทคโนโลยสีมัยใหม่ โดยเฉพาะในทางอนิเตอร์เนต

ที่มีตอ่การใชก้ฎหมายแบบเดิม โดยจะชี้ให้เห็นถึงเร่ือง

ของปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การให้

ความหมายหรือการตีความการกระทําความผิดทาง

อาญาหรือ ความยากลําบากในการปรับใช้กฎหมาย

สิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นตัวกฎหมายที่สามารถนํามาใช้

ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาในการใช้อาญา

แบบเดิม จะรวมอยู่ในการบรรยายด้วย อนึ่ง หาก

กฎหมายไทยไม่มีบัญญัติไว้ชัดเจนในประเด็นที่

บรรยาย หรือไม่สามารถนํามาปรับใช้ได้การศึกษา

กฎหมายในเชิงเปรียบเทียบจะถูกยกขึ้นมาบรรยาย

เช่นกัน โดยเฉพาะกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายภาคพื้นยุโรป จะบรรยายประกอบกับ

กฎหมายไทย   

 The course will analyse how the new 

technology of Internet influences the tradifional 

legal approach of crime. It will Focus on the new 

substantive law issues raised by cybercrime, such 

as the definition of affences or the difficulties to 

respect the personal liability principle : the 

response of the actual leqislation to these 

challenqes of the old concepts of criminal law will 

be examined. But as the national leqislation is 

sometimes not available or is de fective approach 

will be complemented by a pros pective and 

comparative view of the matters, using espeeially 

US. Leqislation, the Convention on cybercrime 

draffed by the Council of Europe, and Thai 

Legistations 

100494 กฎหมายอาชญากรรม 

 คอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 

 Cybercrime Law 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การ

รับส่งข้อมูล การยืนยันตัวบุคคล การรักษาความ

ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การกระทําความผิดเกี่ยวกับทาง

คอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ และปัญหาการบังคับใชก้ฎหมาย  

 Fundamental knowledge on computer 

system, data transfer, authentication of individual 

identity, computer security, cybercrime, laws related 

to cybercrime and enforcement problems 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับคําอธบิาย

รายวิชา 
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230470  การร่างสัญญา 

 และการเจรจาต่อรอง  2(2-0) 

 Contractual Drafting and Negotiation 

 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม 

และสัญญาแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ถ้อยคําภาษา

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งศึกษาถึงการฝึกทักษะ 

และเตรียมการเจรจาต่อรอง 

 Juristic act, contractual drafting, type of 

contracts, including the use of legal vocabulary and 

terminology, Including preparation and skill in 

negotiating 

100447 การร่างสัญญา 

 และการเจรจาต่อรอง               2(1-2-3) 

 Contractual Drafting and Negotiation 

 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม และ

สัญญาแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ถ้อยคําภาษาให้

ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งศึกษาถึงการฝึกทักษะ และ

เตรยีมการเจรจาต่อรอง 

 Juristic act, contractual drafting, type of 

contracts, including the use of legal vocabulary and 

terminology, Including preparation and skill in 

negotiating 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

 

230471  กฎหมายพาณิชย์นาวี  2(2-0) 

 Maritime Law 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทาง

ทะเลระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ ประเภทต่าง ๆ  

การประกันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของ

สินค้าในเรือ สิทธิของผู้ปฏิบัติงานทางทะเล การ

ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล และอุบัติเหตุทางเรือ 

 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 

 

100464 กฎหมายพาณิชย์นาวี 2(2-0-4) 

 Maritime Law 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล

ระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ ประเภทต่าง ๆ การ

ประกันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของสินค้าใน

เรือ สิทธิของผู้ปฏิบัติงานทางทะเลการช่วยเหลือกู้ภัยทาง

ทะเล และอุบัติเหตุทางเรือ 

 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 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

230476  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย   3(3-0) 

 English for Lawyers 

 การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ เกี่ยวกับ

กฎหมาย โดยจะเน้นการอ่านและการทําความเข้าใจ

ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมาย การใช้ศัพท์

และถ้อยคําทางกฎหมายที่จําเป็น 

 The use of fundamental English language 

regarding to law. It is designed to focus on reading 

and understanding of basic legal documents, the 

use of vocabulary and legal terminology 

 

100310 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1   3(2-2-5) 

 English for Lawyers I 

 การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์

กฎหมาย การอ่านและการทําความเข้าใจเกี่ยวกับ

เอกสารทางกฎหมายเบือ้งต้น 

 The use of fundamental English regarding to law 

vocabulary and basic reading comprehension on legal 

documents 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

และคําอธบิาย

รายวิชา 
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230486  ปัญหาพิเศษทางกฎหมายเอกชน 

 และธุรกิจ  2(2-0) 

 Special topic on Civil and  

 Business Law 

 คัดเลือกประเด็นสําคัญทางกฎหมายแพ่ง 

มอบหมายให้นิ สิ ตค้นคว้ าแล้ วนํ ามาอภิปราย 

วิเคราะห์ 

 Selected issue on Civil and Business Law 

topic, assign to research, disscuss and analyze 

 

100449 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ  2(0-4-2) 

 Seminar on Civil and Business Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

นําเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสําคัญทาง

กฎหมายเอกชนและธุรกจิ 

 Searching, data collection, analyze, 

presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on Civil and Business Law   

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

230487  ปัญหาพิเศษทางกฎหมาย 

 วิธีพจิารณาความ  2(2-0) 

 Special topic on Procedure Law 

 คัดเลือกประเด็นสําคัญทางกฎหมายวิธี

พิจารณาความ มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าแล้วนํามา

อภิปราย วิเคราะห์ 

 Selected insue on international law topic, 

assign to research, disscuss and analyze 

 

100477 สัมมนากฎหมายวิธีพจิารณาความ  2(0-4-2) 

 Seminar on Procedure Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

นําเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสําคัญทาง

กฎหมายวธิีพิจารณาความ 

 Searching, data collection, analyze, 

presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on Procedure Law   

 

 100429    กฎหมายที่ดิน                           2(2-0-4) 

               Land Law 

              ความหมายของที่ดิน หลักกฎหมายที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การ

ควบคุมการใช้ที่ดิน การจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน 

กําหนดสิทธิ์ในที่ดิน และการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ใน

ที่ดิน 

   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, and issuance of documents of titles 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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 100444 กฎหมายการแขง่ขันทางการค้า   2(2-0-4) 

 Trade Competition Law  

 ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย 

รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระทําที่มีผลต่อการแข่งขันทาง

การค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรการในการปูองกันการผูกขาดทาง

การค้าและการขจัดอุปสรรคต่างๆ ต่อการแข่งขันทางการค้า

หรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการร้องเรียนและ

การดําเ นินคดีกับการปฏิบั ติทางการค้าที่ผิดกฎหมาย 

ตลอดจนศึกษากฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้า

ของอาเซยีนและในทางระหวา่งประเทศ  

 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, and the study of ASEAN and 

international laws and policy according to trade 

competition  

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100465 กฎหมายอากาศ 2(2-0-4) 

 Air Law  

 ความหมาย ลักษณะ และที่มาของกฎหมาย

อากาศ องค์การบริหารการบินระหว่างประเทศ การ

เดินอากาศ การรับขนทางอากาศ ความเสียหายโดย

อากาศยานต่อบุคคลที่สามบนพื้นผิว กฎหมายอากาศ

เกี่ยวกับคดีอาญา และอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับ

ต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายอากาศ 

 Meaning, features, and sources of air law, 

international aviation organizations, air navigation, air 

carriage, third party damages by an aircraft on the 

ground, criminal air law and international conventions 

relating to air law  

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100411 ว่าความและศาลจําลอง  2(1-2-3) 

 Advocacy and Moot Court  

 หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนคํา

ฟูองและคําให้การ วิธีซักถามพยาน ตลอดจนการฝึก

ปฏิบัติโดยจัดขึน้ในรูปศาลจําลอง 

 Principles of advocacy, the preparation of 

case, plaint and answer writing, evidence 

examination, including a training in Moot Court  

เปิดรายวิชาใหม่ 
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 100311 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2  3(2-2-5) 

 English for Lawyers II  

 การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะ

การเขียนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญา และการ

โต้ตอบเอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่างๆ 

 The use of English language regarding law, 

writing of legal documents, drafting of contracts and 

other forms of legal correspondence  

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100484 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 กับอินเทอร์เน็ต                  2(2-0-4) 

 Intellectual Property Law  

 Related to the Internet    

 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต 

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์  แหล่งข้อมูลต่างๆ ทาง

อินเทอร์เน็ต การคุ้มครองซอฟแวร์ ฐานข้อมูล และ

มัลติมีเดีย รวมทั้งโดเมนเนม ปัญหาการใช้กฎหมาย

เคร่ืองหมายการค้ากับโดเมนเนม ความลับทางการค้า

และความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และกลไก

ของกฎหมายในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนกฎหมาย

เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี 

และการให้ความคุ้มครองข้อมูลการบรหิารสิทธิ   

 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) 

เปิดรายวิชาใหม่ 



168 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สาระที่ปรับปรุง 

 100485 กฎหมายสิทธิบัตร 

 และการคุ้มครองพันธุ์พชื 2(2-0-4) 

 Patent Law and Plant Protection 

 วิวัฒนาการ แนวคิด และความสําคัญของการ

คุ้มครองการประดิษฐ์โดยสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตพันธ์ รวมถึงศึกษาโครงสร้าง

ระบบกฎหมายสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

และหลักเกณฑ์ในการขอรับความคุ้มครอง การละเมิด 

ค่าเสียหาย และการดําเนินคดี รวมถึงการคุ้มครอง

สิทธิบัตรภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 

และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช และการคุ้มครอง

พันธุ์พชืในความตกลงระหว่างประเทศ  

 Historical development, principles, and the 

importance of the protection of patent for invention, 

petty patent, patent for designs, and structure of 

patent system under the Patent Act, the requirements 

for patent protection, infringements of patent rights, 

compensation, and the enforcement of patent rights, 

including the protection of patent under the Patent 

Cooperation Treaty (PCT), the Plant Varieties 

Protection Act and the protection of plant varieties 

under international agreements  

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100486 กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง 2(2-0-4) 

 Copyright Law and Related Rights  

 แนวคิดและหลักการพื้นฐานที่ เกี่ยวกับการ

คุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามอนุสัญญาเบอร์น ข้อตกลงว่าด้วย

สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า  และ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ 

ของงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ ขอบเขตการให้

ความคุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง การละเมิด 

ข้อยกเว้นการละเมิด การอนุญาตให้ใช้สิทธิในรูปแบบ

ของสัญญา และธรรมสิทธิ รวมถึงการให้ความคุ้มครอง

สิทธินักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์    

                 Principles and fundamental concepts 

supporting the protection of copyright under Berne 

Convention, The agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPs) and Copyright Act, 

including issues related to the works which are protected 

under copyright law, types of copyrightable works, the 

scope of protection, term of protection, infringement, 

exceptions, licensing under licence agreement, and moral 

rights, the protection of performer’s rights under Copyright 

Act 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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 100487 กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าและ 

 การคุ้มครองสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ 2(2-0-4) 

 Trademark Law and Geographical  

 Indication Protection    

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การขอ

จดทะเบียนและผลของการจดทะเบียน การต่ออายุ การ

เพิกถอน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการละเมิดสิทธิใน

เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมาย

รับรอง และเคร่ืองหมายร่วม ตามพระราชบัญญัติ

เคร่ืองหมายการค้า  ตลอดจนการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศภายใตอ้นุสัญญากรุง

มาดรดิว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ 1891 และพิธีสารกรุงมาดริดว่าด้วยการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ 1989 

รวมถึงการคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ใช้ในการประกอบ

ธุรกิจ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรการในการคุ้มครอง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่ง

บ่งชีท้างภูมิศาสตร์  

 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 Agreement Concerning 

the International Registration of Trademarks 1891 and the 

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the 

International Registration of Marks 1989, the protection of 

trade name for business, principles, conditions, and 

measures for the protection of geographical indication under 

the Geographical Indication Protection Act  

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100488 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 ระหว่างประเทศ                     2(2-0-4) 

 International Intellectual Property Law 

 แนวคิด ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศที่

เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และบทบาท

ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ต่อการพัฒนาการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 Principles, theories, international agreements 

relating to the protection of international intellectual 

property and the role of World Intellectual Property 

Organization (WIPO) on the development of intellectual 

property protection 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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 100489 การบรหิารจัดการและการใชป้ระโยชน์  

 ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 2(2-0-4) 

 Intellectual Property Management  

 and Commercialization   

 การบรหิารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

แต่ละประเภท การจัดการในทางปฏิบัติ การนําทรัพย์สิน

ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การอนุญาตให้ใช้

สิทธิ การนําทรัพย์สินทางปัญญามาแปลงเป็นทุน การนํา

ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกันหนี้ และการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาประเภทต่างๆ การร่างสัญญาด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญา การห้ามตกลงผูกขาด  การใช้สิทธิทาง

ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบ การบังคับใช้สิทธิเหนือ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

 The management of rights in different types 

of intellectual property (IP), management in practice, 

commercialization, licensing, IP capitalization, IP asset 

as a surety to guarantee payment of debt, and IP 

evaluation, IP contracts and drafting, the prohibition of 

monopoly agreement, the abuse of IP rights, and 

compulsory licensing  

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100490 กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ  

 และการแสดงออกทางวัฒนธรรม    2(1-2-3) 

 Law on Traditional Knowledge, Arts and 

 Cultural Expression Protection 

 แนวคิด หลักการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ศิลปะ และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

แนวนโยบายขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และ

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ และกฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวกับ

การคุ้ มครองภูมิปัญญาท้องถิ่ น  ศิลปะ  และการ

แสดงออกทางวัฒนธรรม  

 Concepts, principles of the protection of 

traditional knowledge, arts, and cultural expression, 

the policy of the World Intellectual Property 

Organization (WIPO) and United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the 

laws relating to the protection of traditional 

knowledge, arts, and cultural expression in Thailand  

เปิดรายวิชาใหม่ 



171 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สาระที่ปรับปรุง 

 100491 กฎหมายคอมพิวเตอร์และ 

 กฎหมายแผนภูมิวงจรรวม         2(2-0-4) 

 Computer Law and Integrated Circuit Law  

 กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ

ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบฐานข้อมูล การคุ้มครอง

สิทธิที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ  ปัญหา

ในทางปฏิบัติและการใชซ้อฟท์แวร์ภายใต้สัญญาอนุญาต

ให้ใชส้ิทธิในซอฟท์แวร์ การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม 

การบังคับใช้สิทธิ การโอนและการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน

แผนภูมิวงจรรวม   

 Laws relating to computer, hardware, 

software, and data system and the protection of rights 

relating to computer, practical problems and the use of 

software under the software licence agreement, the 

protection of Integrated Circuit, enforcement, transfer 

and licensing of rights relating to Integrated Circuit  

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100492 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

 และความลับทางการค้า       2(2-0-4) 

 Data Protection and Trade Secret Law 

 แนวคิด หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการให้ความ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลข่าวสารของราชการ 

การคุ้มครองความลับทางการค้า การให้ความคุ้มครอง

ข้อมูลประเภทต่างๆ ในต่างประเทศและประเทศไทย และ

การคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดในข้อมูลทางการค้า 

 Principles and fundamental concepts relating 

to the protection of personal data, government 

information and the protection of trade secret, the 

protection of different types of data in other countries 

and Thai land, and the protection of data exclusivity 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100493 สัมมนากฎหมายทรัพย์สิน  

 ทางปัญญา  2(0-4-2) 

 Seminar on intellectual Property Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

นําเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสําคัญทาง

กฎหมายเอกชนและธุรกจิ 

 Searching, data collection, analyze, 

presentation, discussion, critical related to an 

importance  issue on Intellectual property Law   

เปิดรายวิชาใหม่ 
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 100428 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 อังกฤษ 2(2-0-4) 

 English Local Government Law 

  พัฒนาการ แนวคิด  และโครงสร้างของ

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นอังกฤษ  

 Development, concepts and structure of 

English local government law  

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100479 ระบบกฎหมายอังกฤษ 2(2-0-4) 

 English Legal System 

 พัฒนาการ แนวคิด โครงสร้าง  และระบบ

กระบวนการยุติธรรมของระบบกฎหมายอังกฤษ  

 Development, concepts, structure, and 

justice system of English legal system 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100466 กฎหมายสนธิสัญญา             2(2-0-4) 

 Law of Treaties   

 ความหมายของสนธิสัญญา  การทําสนธิสัญญา 
การใหค้วามยนิยอมของรัฐเพื่อผูกพันตาม สนธิสัญญา การต้ัง

ข้อสงวน การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา การตีความ

สนธิสัญญา ความไม่สมบูรณ์ การยกเลิกและการระงับการใช้

บังคับสนธิสัญญาตามหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย

กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา 

 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 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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 100467 กฎหมายระหว่างประเทศ 

 ว่าด้วยการทูตและกงสุล  2(2-0-4) 

 International Law of Diplomatic  

 and Consular Relations 

 ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการทูตและ

กงสุล ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะผู้แทนทางการ

ทูต เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานทําการกงสุล  

เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตและ

กงสุล ตามหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย

ความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ.1961 อนุสัญญากรุง

เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 

และจารีตประเพณปีฏิบัติทางการทูต 

 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 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100430 กฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น 2(2-0-4) 

 Local Taxation Law 

 ความหมาย ที่มา และหลักกฎหมายภาษีอากร

ส่วนท้องถิ่น การคํานวณและจัดเก็บภาษีอากร การระงับ

ข้อพิพาททางภาษีอากรที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 Meaning, sources and local taxation law 

principles, calculation and collection, tax disputes 

resolution relating to local authorities   

 

เปิดรายวิชาใหม่ 



174 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สาระที่ปรับปรุง 

 100448 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 

 International Taxation Law           

 ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบภาษีอากรระหว่างประเทศ 

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีซ้อน มาตรการภาษีเพื่อแก้ไขการจํากัด

การประกอบธุรกิจโดยบรรษัทข้ามชาติ การแลกเปล่ียน

เงินตรา กิจการของบรรษัทข้ามชาติเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินปัน

ผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกําไรในบริษัทในเครือ 

ระบบบัญชีและการจ่ายภาษี การวางแผนนโยบายเกี่ยวกับ

สนธิสัญญาภาษีอากร 

 Theories of international taxation systems, 

rules of double tax, tax measures for multinational 

corporation limitations relief, money exchange, 

multinational corporation’s business regarding to 

interests, dividend, royalty, interest transfer between 

affiliated companies, accounting and tax payment 

systems, and tax policy planning under taxation 

treaties 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100478 การสืบสวนและสอบสวน      2(1-2-3) 

 Investigation and Inquiry 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน

ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายการ

สอบสวนคดีพิเศษ อํานาจของพนักงานสอบสวน วิธีการ

สืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเบื้อ ง ต้น การแสวงหา

พยานหลักฐาน การถามปากคํา และการทําความเห็นทางคดี  

 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 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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การปรับปรุงแผนการศึกษา 

โดยเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0) 

 Foundations English  

001171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0) 

 Life and Health 

001173 ทักษะชีวิต  2(1-2)   

 Life  Skills 

0011XX กลุม่วิชาพลานามัย 1(0-2) 

230100 กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป 3(3-0) 

 Civil Law : General Principles 

230102 กฎหมายมหาชนเบือ้งต้น 3(3-0) 

 Introduction to Public Law 

230103 สทิธิขั้นพื้นฐาน 2(2-0) 

 Basic Rights 

001103 

 

001111 

 

005171 

 

100100 

 

100101 

 

004xxx 

 

00xxxx 

 

ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English 

ชีวิตและสุขภาพ 

Life and Health 

กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 

Civil Law : General Principles 

กฎหมายมหาชนเบือ้งต้น 

Introduction to Public Law 

กลุม่วิชาพลานามัย 

Personal Hygiene Courses 

วิชาศกึษาทั่วไป (เลือก) 

General Elective 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6)  

 

1(0-2-1) 

 

3(x-x-x) 

 

รวม          17 หน่วยกิต  รวม          19 หน่วยกติ 
  

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0) 

 Developmental English 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0) 

   Thai Language Skills 

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0) 

 Civilization and Local Wisdom 

230101 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3(3-0) 

 Juristic Acts and Contract Law 

230202 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ 3(2-2) 

 Property Law 

230204 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2) 

 Constitutional Law 

 

001112 

 

*003134 

 

*003136 

 

005173 

 

100102 

 

100103 

 

100104 

 

00xxxx 

 

ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental  English 

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Civilization and Indigenous  

พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

Wisdom ทักษะชีวิต 

Life Skills 

กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 

Juristic Act and Contract Law  

กฎหมายทรัพย์สิน 

Property Law 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

Constitutional Law 

วิชาศกึษาทั่วไป (เลือก) 

General Elective 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

2(1-2-3) 

   

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(x-x-x) 

 

รวม          18 หน่วยกติ  รวม          20 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสติเลือกเรยีนเพียง  1  รายวิชา 
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาต้น 

0011XX  วิชาศกึษาทั่วไป (เลือก) 3(X-X)    

0011XX  วิชาศกึษาทั่วไป (เลือก) 3(X-X)    

205131 ทักษะการพูดขั้นพืน้ฐาน 3(3-0) 

        Basic Oral Skills 

230200  กฎหมายลักษณะหนี้ 3(2-2) 

 Obligations Law 

230201  กฎหมายว่าด้วยละเมดิ จัดการงาน    3(3-0) 

 นอกสั่ง ลาภมคิวรได้  

 Wrongful Acts, Management 

            of Affairs without Mandate and  

 Undue Enrichment Law 

230203  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2) 

 Criminal Law : General Principles 

   

 

005172 การจัดการดําเนินชีวิต 

Living  Management 

3(2-2-5) 

100200 กฎหมายลักษณะหนี้ 

Obligation Law 

3(3-0-6) 

100201 กฎหมายละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง 

และลาภมิควรได้ 

Wrongful Act, Management of 

Affairs Without Mandate and 

Undue Enrichment Law 

3(3-0-6) 

100202 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 

Criminal Law : General Principles 

3(2-2-5) 

100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ

หลักประกัน 

Loan, Deposit and Security 

Transactions Law 

3(2-2-5) 

100204 เอกเทศสัญญา 1 

Specific Contract I 

 

3(2-2-5) 

รวม          18 หน่วยกติ  รวม          18 หน่วยกติ 

  

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาปลาย ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาปลาย 

0011XX   วิชาศกึษาทั่วไป (เลอืก)    3(X-X)    

001172   การจัดการการดําเนินชีวิต 3(2-2) 

 Living Management 

230205  กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(2-2) 

             Criminal Law : Specific Offenses 

230206  เอกเทศสัญญา 1 3(2-2) 

             Specific Contracts I 

230207  กฎหมายว่าด้วยกู้ยืม ฝากทรัพย์       3(2-2) 

             และหลักประกัน  

             Loan Deposit and Security  

             Transactions Law 

230208  พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม              2(2-0) 

             และระบบศาลไทย  

 Constitution of Courts of Justice 

     and Judicial System 

230301  เอกเทศสัญญา 2 3(2-2) 

 Specific Contracts II 

100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด 

Criminal Law : Specific Offenses 

3(2-2-5) 

100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ

ระบบศาลไทย 

Constitution  of  Courts of Justice 

and Thai Judicial System 

2(2-0-4) 

100207 เอกเทศสัญญา 2 

Specific Contract II 

2(2-0-4) 

100208 กฎหมายปกครอง 

Administrative Law 

3(3-0-6) 

100209 กฎหมายครอบครัว 

Family Law 

3(3-0-6) 

100210 กฎหมายห้างหุ้นสว่น และบริษัท 

Partnership and Company Law 

3(3-0-6)  

 

00xxxx วิชาศกึษาทั่วไป (เลือก) 

General Elective 

3(x-x-x) 

 

รวม          20 หน่วยกติ  รวม          19 หน่วยกติ 
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ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาต้น 

230303 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว 3(2-2) 

 Family Law 

230302 กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นสว่น บริษัท  3(2-2) 

           Partnerships and Companies Law 

230305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2) 

 Civil Procedure Law I 

230307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(2-2) 

 Criminal Procedure Law 

230402 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก    3(2-2) 

            คดเีมอืง 

            Public International Law 

230xxx  วิชาเอกเลอืก                               2 หน่วยกิต 

  

100300 กฎหมายมรดก 

Succession Law 

3(3-0-6) 

100301 ตราสารเปลี่ยนมือ 

Negotiable Instruments 

3(3-0-6) 

100302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 

Civil Procedure Law I 

3(2-2-5) 

100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

Criminal Procedure Law 

3(2-2-5) 

100304 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

เมอืง 

Public International Law 

3(3-0-6) 

100310 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 

1 

English for Lawyers I 

3(2-2-5) 

   

รวม          17 หน่วยกิต  รวม          18 หน่วยกิต 

  

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาปลาย ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาปลาย 

230300 ตราสารเปลี่ยนมือ 3(3-0) 

Negotiable Instruments 

230304 กฎหมายว่าด้วยมรดก 3(2-2) 

Succession Law 

230306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0) 

Civil Procedure Law II 

230308 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3(3-0) 

Law of Evidence 

230330 กฎหมายปกครอง 3(2-2) 

Administrative Law 

230404 กฎหมายระหว่างประเทศ     3(3-0) 

        แผนกคดีบุคคล  

      Private International Law 

230xxx วิชาเอกเลอืก                              2 หน่วยกิต 

 

   

100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 

Civil Procedure Law II 

3(2-2-5) 

100306 กฎหมายลักษณะพยาน 

Evidence Law 

3(2-2-5) 

100307 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

บุคคล 

Private International Law 

3(2-2-5) 

100311 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 

2 

English for Lawyers II 

3(2-2-5) 

100312 กฎหมายภาษีอากร 

Taxation Law 

3(3-0-6) 

100313 กฎหมายแรงงาน 

Labour Law 

3(3-0-6) 

   

รวม          20 หน่วยกิต  รวม          18 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศกึษาต้น 

230403 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0) 

 Taxation Law 

230407 นิติปรัชญา 3(3-0) 

 Legal Philosophy 

230408 การค้นคว้าทางนิติศึกษากับ      3(2-2)   

         ปัญหาสังคม  

 Basic Legal Research and   

           Social Problems 

230452 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากร         3(3-0) 

        ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 

 และศิลปวัฒนธรรม   

 Law on the preservation of Natural  

         Resources, Environment,  

 Art and Culture  

230476 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3(3-0)   

         English for Lawyear  

230xxx วิชาเอกเลอืก  2 หน่วยกิต 

 

100410 ประวัติศาสตรก์ฎหมายไทย 

Thai Legal History 

2(2-0-4) 

100412 ระเบียบวธิีวิจัย 

Research Methodology 

2(1-2-3) 

1004xx วิชาเอกเลอืก 

Major Elective 

2 หน่วยกิต 

1004xx วิชาเอกเลอืก 

Major Elective 

2 หน่วยกิต 

1004xx วิชาเอกเลอืก 

Major Elective 

2 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลอืกเสรี 

Free Elective 

 3 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลอืกเสรี 

Free Elective 

 3 หน่วยกิต 

รวม          17 หน่วยกิต  รวม          16 หน่วยกติ 

  

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศกึษาปลาย ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศกึษาปลาย 

230401 กฎหมายแรงงาน 3(3-0) 

 Labour Law 

230405 หลักวชิาชีพนักกฎหมาย 2(2-0) 

 Legal Profession 

230406 ประวัติศาสตรก์ฎหมายไทย 2(2-0) 

 Legal History 

230409 การระงับข้อพิพาทโดยทางเลอืกอ่ืน 2(1-2) 

 Alternative Dispute Resolution 

230xxx วิชาเอกเลอืก 2 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลอืกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

   

 

 

 

100400 หลักวชิาชีพนักกฎหมาย 

Legal Profession 

2(2-0-4) 

100401 นิติปรัชญา 

Legal Philosophy 

2(2-0-4) 

100411 ว่าความและศาลจําลอง 

Advocacy and Moot Court 

2(1-2-3) 

 

1004xx วิชาเอกเลอืก 

Major Elective 

2 หน่วยกิต 

1004xx วิชาเอกเลอืก 

Major Elective 

2 หน่วยกิต 

1004xx วิชาเอกเลอืก 

Major Elective 

2 หน่วยกิต 

1004xx วิชาเอกเลอืก 

Major Elective 

2 หน่วยกิต 

รวม          17 หน่วยกติ  รวม          14 หน่วยกติ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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181 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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184 



185 

 
 



186 

 



187 



188 



189 



190 

 



191 



192 



193 



194 



195 



196 



197 



198 



199 



200 



201 



202 



203 



204 



205 



206 



207 



208 



209 



210 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ชื่อ – สกุล นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

 

สถานที่ติดต่อได้ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2549  น.ม. (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2544   น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความ 

- 

 

2.  งานวิจัย 

- 

 

3.  ตํารา 

- 
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ชื่อ – สกุล นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

 

สถานที่ติดต่อได้ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2552  น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2549  น.บ. เกียรตินยิมอันดับ 1 (นิติศาสตร์)  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความ 

- 

 

2.  งานวิจัย 

- 

 

3.  ตํารา 

- 
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ชื่อ – สกุล นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

 

สถานที่ติดต่อได้ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2553  LL.M. (General Law)  

 The State University of New York at Buffalo  

 พ.ศ. 2553  น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2547   น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความ 

- 

 

2.  งานวิจัย 

- 

 

3.  ตํารา 

- 
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ชื่อ – สกุล นายวิทูรย์  ตลุดกํา 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

 

สถานที่ติดต่อได้ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2553  น.ม. วทิยานพินธ์ ดี (กฎหมายมหาชน)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2548  น.บ. เกียรตนิิยมอันดับ 1 (นิตศิาสตร)์ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความ 

 1. “รัฐธรรมนูญไทยและการประกอบกิจการของรัฐอันเป็นการแข่งขันกับเอกชนในตลาด

อุตสาหกรรมยา”. วารสารพี 53, สํานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553. หน้า 

94 – 103. 

 

2.  งานวิจัย 

            1. นักวิจัยร่วม “โครงการพัฒนาความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอ สํานักงาน

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554   

           2. นักวิจัยร่วม “โครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอ 

สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 

 

3.  ตํารา 

- 
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ชื่อ – สกุล นายสุวิทย์  ปัญญาวงศ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
 

สถานที่ติดต่อได้ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ตําบลแมก่า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2554  น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2547   น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สํานักอบรมศกึษากฎหมายแห่ง 

 เนติบัณฑิตยสภา 

 พ.ศ. 2545  น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความ 

- 
 

2.  งานวิจัย 

- 
 

3.  ตํารา 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ภาระการสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ภาระการสอน / ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. นายกรันต์ ธนูเทพ 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

2.  นายชลอ วอ่งวัฒนาภิกุล 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

3. นายนภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

4. นายกันตพงศ์  แสงพวง 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

5.* นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

6. นางสาวกาญจนสุดา ทองขาว 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

7. นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

8. นายเฉลิมพงษ์ ซิ่วสุวรรณ 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

9. นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

10. นางสาวถิรวรรณ กลางณรงค์  270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

11. นายทัศนะ ศรีปัตตา 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

12. นายธีระพันธ์  เมฆเกรียงไกร 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

13. นายธิติ ไวกว ี 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

14. นางสาวณภัทร  บุญประสาท 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

15.* นางสาวนริษรา ประสิทธิปานวัง 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

16.* นางสาวปิยอร เปลี่ยนผดุง 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ภาระการสอน / ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

17. ร้อยตํารวจโท พิทยา เขยีวดอกน้อย 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

18. นายไพรัช ธีระชัยมหทิธ์ิ 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

19. นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

20. นางสาวลลติา กิ่งเนตร 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

21.* นายวิทูรย ์ตลุดกํา 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

22. นายสมพร  รุจกิติติองัศธุร 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

23. นายสมศักดิ์ แนบกลาง 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

24.* นายสุวทิย ์ปัญญาวงศ์ 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

25. นายอุเทน ธัชศฤงคารสกุล 270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

270 

ช่ัวโมง 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
ข้อกําหนดสภาวิชาชีพ 
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