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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

Bachelor of Laws Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย คณะนติิศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร :     0100 

 ภาษาไทย   :     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 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 านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 138 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

                  ปริญญาตรทีางวิชาการ 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
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 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างด ี

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  ไม่ม ี

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญานิตศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1   หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะนิตศิาสตร ์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที ่1 / 2560 วันที ่9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที ่11 / 2560 วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน 

  ครั้งที่ 123(7/2560) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 5/2560 วันที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

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

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

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น ๆ 

      8.1.1 นิตกิร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาล ฯ 

      8.1.2 นักกฎหมายในหนว่ยงานของเอกชน 

      8.1.3 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

      8.1.4 ทนายความ 

      8.1.5 ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี 

      8.1.6 อนุญาโตตุลาการ 
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      8.1.7 ตุลาการศาลปกครอง 

      8.1.8 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

 8.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย และสอบผ่านตามหลักเกณฑ์

การสมัครของอาชีพนัน้ ๆ 

      8.2.1 อัยการ 

      8.2.2 ผูพ้ิพากษา 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

1 นางสาวกันย์กัญญา  

ใจการวงค์สกุล 

35601002XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ น.ม. 

น.บ. 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2550 

2545 

2 นางสาวนรษิรา ประสิทธิปานวัง 11201000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ น.ม. 

น.บ.(เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

กฎหมายระหวา่งประเทศ 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2553 

2550 

3 นายเฉลมิวุฒิ สาระกจิ 16204000XXXXX อาจารย ์ น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

กฎหมายอาญา 

เนติบัณฑิตไทย 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2557 

2552 

 

2550 

4 นายประฐมพงษ ์ทองรอด 18415000XXXXX อาจารย ์ น.บ.ท. 

 

น.ม. 

น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

เนติบัณฑิตไทย 

 

กฎหมายมหาชน 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2558 

 

2555 

2551 

5 นายวิทูรย ์ตลุดก า 33309006XXXXX อาจารย ์ น.ม. 

น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

กฎหมายมหาชน 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2553 

2548 
 

4 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

          10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    การเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนของประเทศไทยท าใหเ้กิดลักษณะการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่กว้างขวาง ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของประเทศสมาชิกอาเซียน 

การเปิดประเทศทางเศรษฐกิจนี้จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านการค้า บริการ และแรงงานระหว่าง

ประเทศสมาชิกอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเกิดการกระจายโอกาสทางการค้าไปสู่ชุมชน

ภูมิภาคมากขึ้นกว่าในอดีต ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ

สามารถน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ ท าให้ประเทศต่าง ๆ 

รวมถึงประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบทางเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของนิติสัมพันธ์ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันที่อาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่นักกฎหมายสมัยใหม่ต้องมีความเข้าใจ และสามารถกระจายความรู้ความเข้าใจ

นั้นสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อที่จะสร้างโอกาสและรักษาสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชน ภายใต้ความ

เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีรูปแบบที่เป็นลักษณะระหว่างประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ 

สถาบันการศึกษาในระเทศไทยจึงมีความเป็นที่จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนกฎหมายไปทิศทางที่

สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปเชน่กัน 

      ในขณะเดียวกัน ภายใต้การแข่งขันของตลาดแรงงงานที่สูง และมีความต้องการ

ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงต่อองค์กร รวมถึงนักกฎหมายก็เช่นกัน หน่วยงาน 

องค์กรตา่ง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ต่างมคีวามคาดหวังที่จะมีนักกฎหมายที่มอีงค์ความรูใ้นกฎหมายใหม่ ๆ 

ที่ส าคัญต่อการท างาน และรักษาสิทธิผลประโยชน์ขององค์กร หรอืหนว่ยงานนั้นได้ จงึท าให้โอกาสการ

เข้าถึงงานของผู้ส าเร็จการศึกษาทางนิติศาสตร์มีการแข่งขันที่สูงตามไปด้วย ดังนั้น  การเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของผูศ้ึกษากฎหมายในสถาบันการศกึษาจงึมีความส าคัญอย่างยิ่ง และเป็น

การยกระดับความสามารถของนักกฎหมายไทยที่จะต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจที่

กว้างขวางในระดับนานาชาตินับจากนี้ไป 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

     ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาสังคมในประเทศไทย มีการกระจายอ านาจจาก

ส่วนกลางสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ท าให้องค์ความรู้ในการจัดการ บริหารงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ส่งผลโดยตรงต่อการรักษาสิทธิและหน้าที่

ของบุคคลในชุมชน รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ของบุคคล และขุมชน ที่จะรู้สิทธิและหน้าที่ของตน ใน
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ขณะเดียวกันก็เรียนรู้และเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การสร้างสังคมที่มีการรู้และเคารพสิทธิ

ของบุคคลจะสามารถเป็นหลักของสังคมที่มคีวามแตกต่างในความคิดที่มอียู่ในสังคมไทยได้ 

 อนึ่ง การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศไทย ภายใต้กฎหมายที่

น ามาใช้ในการดูและ และรักษาสิทธิของบุคคล ชุมชนและสังคม จ าเป็นที่จะต้องมีนักกฎหมายที่มีความ

เข้าใจลักษณะและวัฒนธรรม นั้นด้วยเช่นกัน การมีสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคที่ผลิตนักกฎหมาย

เพื่อตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคมภูมิภาคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสังคมไทย เพื่อที่นักกฎหมาย

เหล่านี้จะได้ดูแล รักษาสิทธิ ของสังคมท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สังคม วัฒนธรรม และ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน อันจะน าไปสู่การมสีังคมที่ดี ต่อเนื่องไปนั้นเอง   

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ       

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการและการรองรับการเติบโตของชุมชน

ท้องถิ่น สังคม ประเทศและนานาชาติทางด้านก าลังคนที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญด้านกฎหมายเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้ 

12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและ

การพัฒนาศักยภาพใหเ้ป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

12.1.3 ให้ความส าคัญในเรื่องของจรยิธรรมนักกฎหมาย การท างานเป็นทีมและค านึงถึง

การน าเอากฎหมายไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ 

            12.2  ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

         ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ 

“Wisdom for Community Empowerment” ซึ่งเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งเน้น

การพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มุ่งปฏิบัติภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข โดยกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนและภูมิภาคอื่น ๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค

กัน 

 ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยต้องพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาคณาจารย์ในทั้งเนื้อหา

สาระทางด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดการศึกษาให้มีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเกิดการ

เรียนรู้ที่รอบด้าน ครอบคลุม และเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าปัญญาอันเป็นศูนย์รวม
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ขององค์ความรู้ที่ได้รับการบ่มเพาะไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง

และมัน่คงยั่งยืนตอ่ไป 

 ทั้งนี ้คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ  

 1. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรม และจิต

ยุติธรรม รวมทั้งมศีักยภาพในการประกอบอาชีพ 

 2. มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้าง

เครือขา่ยการวิจัยกับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  

 3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล 

 5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ หลักสูตร สาขาวิชาอื่น 

   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

  Ready English  

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

  Explorative English 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

  Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

  Health and Environment Management 
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 004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหห้ลักสูตร สาขาวิชาอื่น 

100000 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 

Fundamental Laws for Quality of Life 

3(3-0-6) 

100001 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  

Introduction to Law 

3(3-0-6) 

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

Criminal Law for Political Scientist   

3(3-0-6) 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนักรัฐศาสตร์  

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) 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

Computer Laws and Ethics 

1(1-0-2) 

 

 13.3 การบรหิารจัดการ 

13.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหนา้ที่พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชาท าหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) คณะนิติศาสตร์ เสนอขออนุมัติให้มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ท าหนา้ที่บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ ก ากับ ตดิตาม การด าเนินงาน

หลักสูตร และนิเทศ 

2) ก าหนดให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้สอนและเนื้อหา

สาระที่สอนและการวัดผลประเมินผลร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1   ปรัชญาของหลักสูตร  

  นิติศาสตร์ เป็น ศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายมาน้อมน า อ านวย

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสันติสุขแก่ปวงชน  

 

 1.2  ความส าคัญ   

  การศกึษากฎหมายมคีวามส าคัญต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน และบุคคลทั่วไปเป็นอย่าง

ยิ่ง เนื่องจากการเรียนรู้กฎหมายอันเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่มีสภาพบังคับ มีโทษอันกระทบต่อสิทธิ 

เสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชน มิใช่เพียงการเรียนรู้เพื่อบังคับใ ช้กฎหมายให้ประเทศชาติ สังคม 

ชุมชนมีความสงบสุขเรียบร้อยเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายส าคัญ คือ เพื่อสร้างประเทศชาติ สังคม และ

ชุมชนให้ม ี“ความยุติธรรม” ด้วย ดังนัน้ การเรียนรูก้ฎหมายภายใต้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงมุ่งหวัง

ทั้งให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายได้ และใช้ให้เกิดความยุติธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เนื่องจาก

กฎหมายมิได้ใช้บังคับเพียงในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีใช้บังคับอยู่ทุกประเทศและอาจมี

ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างแต่ละประเทศ อีกทั้งการศึกษากฎหมายภายใต้หลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิตยังต้องมุ่งเน้นให้นิสิตมีกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้ทั้งชีวิต ด้วยเหตุนี้หลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต นอกจากจะให้บัณฑิตเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายแล้วยังต้องผลิตบัณฑิต 

ที่เรยีนรู้กฎหมายได้ตลอดชีวติด้วย 

  เมื่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนต้องมีหลักเกณฑ์ข้อก าหนดร่วมกันย่อมมีความจ าเป็น

ที่จะต้องมี “นักกฎหมาย” ผู้เข้าใจหลักเกณฑ์ข้อก าหนดเหล่านั้นอย่างแท้จริง เพื่อชี้ทางและใช้กฎหมาย

ให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยและยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้

ทั้งกฎหมายและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุก ๆ คน การเรียนรู้

วิชาการด้านอืน่ ๆ จงึมคีวามจ าเป็นไม่นอ้ยไปกว่าวิชาการด้านนิติศาสตร์ 

  นอกจากนั้น กฎหมายยังมีความส าคัญต่อบุคคลแต่ละคนตั้งแตเ่กิดจนกระทั่งตาย รวมทั้ง

กรณีเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการฝ่าฝืนกฎหมายของบุคคลอื่น ๆ อีกด้วย จึงจ าเป็นที่หลักสูตร

นิตศิาสตรบัณฑิตจะต้องผลติบัณฑติผูส้ามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคคลผูเ้ดือดร้อนเสียหายได้โดย

ปราศจาก “อคติ” และค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของแต่ละฝ่ายอย่างยุติธรรม กระบวนการเรียนการสอน

ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงจ าเป็นต้อง “มีอิสระทางวิชาการ ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ” เพื่อให้ได้

บัณฑิตผู้มีจริยธรรมนักกฎหมายอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเครื่องมือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสร้าง
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ความชอบธรรมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลส าคัญอันจะท าให้บัณฑิตนิติศาสตร์

เป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ่ไป 

   1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางกฎหมายบูรณาการอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบ ทั้ง

การศกึษา ค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวติ  

 2. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถทั้งวิชาการ วิชาชีพ พร้อมท างาน น าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ ให้บริการ มีส่วนร่วมกับชุมชน สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

สมาชิกอาเซียน ประยุกต์ใช้ความรูส้อดคล้องกับความตอ้งการและเป็นที่พึ่งของประชาชน เกิดประโยชน์

ความเข้มแข็งพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาชน 

 3. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนักกฎหมาย 

รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์

ศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาหลั กสู ต ร ใ ห้

สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา กับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลยี 

 

(1) ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานของประเทศ

สอดคล้องกับนโยบายและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

( 2)  ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ ห า ข อ ง

หลักสูตรและรายวิชาให้สอด

รับกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและเทคโนโลยี 

( 1)  เอกสารหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐาน 

(2) รายงานประชุมวิพากษ์

หลักสูตรร่วมกับผูท้รงคุณวุฒิ 

(3) ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

(4) รายงานผลการประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษา

ของหลักสูตร 

2. แผนการพัฒนาการเรียนการสอน

ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ ต า ม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

(1) พัฒนาอาจารย์โดยเน้นด้าน

เทคนิคการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับมาตรฐานผล

การ เรี ยนรู้ ที่ คาดหวั ง ต าม

เกณฑม์าตรฐาน 

(1) โครงการ กิจกรรมพัฒนา

อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

(2) รายงานผลการเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ อบรม หรือ

สัมมนา 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

( 2)  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า

กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้

ของผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 

(3) ผลการประเมินวัดผลการ

เรียนรู้ของอาจารย์ นิสิต และ

ผูเ้กี่ยวข้อง 

( 4)  บั น ทึ ก ผ ล ก า ร ร ะ ด ม

ความเห็น ปรึกษาหารือเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชา

ในหลักสูตร 

(5) ผลงานการร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร การบริการ

วิชาการ การพัฒนาศักยภาพ

ทางวิ ชาการ  วิ ชา ชีพด้ าน

กฎหมายของนิสติ 

3.แ ผนก า ร ติ ด ต า ม ผล ก า ร น า

หลักสูตรไปใช้ พร้อมการรับฟัง

ความคิดเห็นต่าง ๆ จากทุกฝ่ายที่

เกี่ ยวข้อง เ ช่น คณาจารย์  นิสิต 

ผูป้ระกอบการ เป็นต้น 

(1)  ด าเนินการทบทวนและ

ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ  

( 2) ป ร ะ ชุ ม ก า ร บ ริ ห า ร

หลกัสูตร 

(1) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรของคณาจารย์ นิสิต 

บัณฑติ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

(2) รายงานผลความพึงพอใจ

ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง

หนว่ยงานผู้ใชบ้ัณฑติ 

( 3) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

  ไม่ม ี

 1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาต้น           เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

  ภาคการศึกษาปลาย       เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี     

พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเป็นการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม โดยที่นิสิตจะมีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเองมาก

ขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียนในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถบริหารเวลา

ให้เหมาะสม 

  2.3.2 ปัญหาด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียนภาษาไทยเกี่ยวกับ

การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายซึ่งมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ โดยรูปแบบ

และวิธีการอาจแตกต่างจากที่เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียนใน

หอ้งเรียนและการศกึษาจากต าราเรียนหรอืตัวบทกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ  
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 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานิสติด้านการปรับตัว ทางคณะนิตศิาสตร์

จะจัดให้มกีารดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา นิสติรุน่พี่ และสโมสรนสิิตของคณะ 

  2.4.2  กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้านการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โดยคณะจัดให้มี

การปรับพื้นฐานทางด้านกฎหมายและการฝึกอบรมการเขียนตอบข้อสอบ รวมทั้งแนะน าทักษะ 

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  

ในภาคการศึกษาต้น 

  2.4.3  กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้านพืน้ฐานทางภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษส าหรับ

นักกฎหมาย โดยจะมีการจัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนเรียน และส่งเสริมให้ใช้กฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาและใช้

ประกอบการเรียนของนสิิตดว้ย 

   

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

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 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

750,000 

 

900,000 

 

1,000,000 

 

1,080,000 

 

1,080,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

 

120,000 

105,000 

 

133,400 

100,000 

 

200,000 

150,000 

 

220,000 

140,000 

 

220,000 

140,000 
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หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

112,500 

93,750 

150,000 

133,400 

156,000 

170,000 

140,000 

100,000 

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 

    อืน่ ๆ (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  

                          หนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138  หนว่ยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

           แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

 พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 106 102 

   2.1  วชิาแกน  74 69 

   2.2  วชิาเอก  32 33 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ  18 27 

 2.2.1 วิชาเอกเลือก  14  6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 142 138 

 

  3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ านวน                 30  หน่วยกิต 

 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

  Ready English 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

  Explorative English 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

  Step UP English 

 



17 

 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

  Health and Environment Management 

 004101 ศลิปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า  102 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน  จ านวน  69 หน่วยกิต 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 

Civil Law : General Principles 

3(2-2-5) 

100111 กฎหมายมหาชนเบือ้งตน้ 

Introduction to Public Law 

3(2-2-5) 

100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 

Juristic Act and Contract Law 

3(2-2-5) 

100113 กฎหมายทรัพย์สิน 

Property Law 

3(2-2-5) 

100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

Constitutional Law 

3(2-2-5) 

100115 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย 

Legal Profession 

2(1-3-4) 

100210 กฎหมายลักษณะหนี้ 

Obligation Law 

3(2-2-5) 

100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมคิวรได้ 

Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate and 

Undue Enrichment Law 

3(2-2-5) 
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100212 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 

Criminal Law : General Principles 

3(2-2-5) 

100213 เอกเทศสัญญา  

Specific Contracts  

3(2-2-5) 

100214 กฎหมายอาญาภาคความผิด 

Criminal Law : Specific Offenses 

3(2-2-5) 

100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและตัวแทน 

Loan, Security Transaction and Agency Law 

3(2-2-5) 

100216 กฎหมายปกครอง 

Administrative Law 

3(2-2-5) 

100217 กฎหมายครอบครัว 

Family Law 

2(1-3-4) 

100218 กฎหมายห้างหุน้ส่วน และบริษัท 

Partnership and Company Law  

3(2-2-5) 

100310 กฎหมายมรดก 

Succession Law 

3(2-2-5) 

100311 ตราสารเปลี่ยนมอื 

Negotiable Instruments  

2(1-3-4) 

100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

Civil Procedure Law 

3(2-2-5) 

100313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

Criminal Procedure Law 

3(2-2-5) 

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง 

Public International Law 

3(2-2-5) 

100315 กฎหมายลักษณะพยาน 

Evidence Law 

3(2-2-5) 

100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

Private International Law 

3(2-2-5) 

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 

Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System 

2(2-0-4) 

 

100410 นิตปิรัชญา 

Legal Philosophy 

2(1-3-4) 
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100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 

Public Procedure Law 

2(1-3-4) 

   

 2.2 วิชาเอก  จ านวนไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน  27 หน่วยกิต 

100120 หลักพื้นฐานและประวัติศาสตร์กฎหมาย 

Fundamental Principle and Legal History 

2(1-3-4) 

100320 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

English for Lawyers  

3(2-2-5) 

100321 กฎหมายภาษีอากร 

Taxation Law 

3(2-2-5) 

100322 กฎหมายแรงงาน 

Labour Law 

3(3-0-6) 

100323 

 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

Intellectual Property Law 

2(1-3-4) 

100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

Environmental and Natural Resources Conservation Law 

2(1-3-4) 

100420 ว่าความและศาลจ าลอง 

Advocacy and Moot Court 

2(1-3-4) 

100421 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology 

2(1-3-4) 

100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 

Governmental Administration Law 

2(1-3-4) 

100423 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 

Legal Professional Internship Clinic 

6(0-18-9) 
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  2.2.2 วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 นิสิตต้องลงเรยีนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน             

100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

Administrative Procedure Law 

2(1-3-4) 

100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาษีอากรส่วนท้องถิ่น 

Local Government and Taxation Law 

2(1-3-4) 

100332 สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

Basic Rights 

2(1-3-4) 

100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

Public Economic Law 

2(1-3-4) 

100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 

English Constitutional Law 

2(1-3-4) 

100432 ระบบกฎหมายอังกฤษ 

English Legal System 

2(1-3-4) 

100433 กฎหมายประกันสังคม 

Social Security Law 

2(1-3-4) 

100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน 

Current Topics in Public Law 

2(1-3-4) 

 

2. กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

100340 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ  

Bankruptcy and Reorganization Law 

2(1-3-4) 

100341 กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค   

Consumer Protection Law 

2(1-3-4) 

100342 กฎหมายการแขง่ขันทางการค้า 

Trade Competition Law 

2(1-3-4) 

100440 การรา่งสัญญาและการเจราต่อรอง 

Contractual Drafting and Negotiation 

2(1-3-4) 

100441 กฎหมายประกันภัย 

Insurance Law 

 

2(1-3-4) 
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100442 กฎหมายภาษีการบริโภค 

Consumption Tax 

2(1-3-4) 

100443 กฎหมายการบริหารองค์กรธุรกิจ 

Business Corporate law 

2(1-3-4) 

100444 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว 

Law related Family Business 

2(1-3-4) 

 

3. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 

International Organization Law 

2(1-3-4) 

100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

International Law of the Sea 

2(1-3-4) 

100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน 

ASEAN Community Law 

2(1-3-4) 

100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี  

Maritime Law 

2(1-3-4) 

100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

International Trade law 

2(1-3-4) 

100450 กฎหมายสนธิสัญญา 

Law of Treaties   

2(1-3-4) 

100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล 

International Law of Diplomatic and Consular Relations 

2(1-3-4) 

100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  

Human Rights Law 

2(1-3-4) 

 

4. กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

100361 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 

Juvenile Justice and Family Procedure Law 

2(1-3-4) 

100362 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตรเ์บือ้งตน้ 

Introduction to Medical Law and Forensic Science 

2(1-3-4) 

100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

Criminology and Penology 

2(1-3-4) 
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100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

Economic Crimes 

2(1-3-4) 

100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

Human Rights and Criminal Justice 

2(1-3-4) 

100461 การสบืสวนและสอบสวน 

Investigation and Interrogation  

2(1-3-4) 

100462 กฎหมายจราจรทางบก 

Land Traffic Law 

2(1-3-4) 

100463 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายอาญา 

Current Topics in Criminal Law 

2(1-3-4) 

 

5. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Law 

2(1-3-4) 

100371 กฎหมายธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล 

Law on Electronic Commerce and Digital Economy 

2(1-3-4) 

100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ   

International Intellectual Property Law 

2(1-3-4) 

100470 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่งคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 

Cybercrime Law and cyber security 

2(1-3-4) 

100471 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

Industrial property law   

2(1-3-4) 

100472 การบังคับใช้สทิธิ วิธีพิจารณาคดีและการระงับข้อพิพาทด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

Enforcement of right, procedure and dispute resolution in 

intellectual property 

2(1-3-4) 

100473 กฎหมายคุ้มครองขอ้มูล 

Data Protection Law   

2(1-3-4) 

100474 หัวข้อปัจจุบันทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

Current Topics in Intellectual Property Law   

2(1-3-4) 
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6. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100380 นิตปิรัชญาสิ่งแวดล้อม 

Environmental Jurisprudence 

2(1-3-4) 

100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลมลพิษสิ่งแวดล้อม 

Environmental Pollution Governance and Law 

2(1-3-4) 

100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ 

Biodiversity Governance and Law 

2(1-3-4) 

100480 กฎหมายที่ดนิและนโยบายการจัดสรรทรัพยากรที่ดนิ 

Land Law and Land Resources Allocation 

2(1-3-4) 

100481 คดีสิ่งแวดล้อมและกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

Environmental Disputes and Procedure Law 

2(1-3-4) 

100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศและอาเซียน 

Transational Environmental Law and ASEAN 

2(1-3-4) 

 

7. กลุ่มวิชากฎหมายเชิงคลินิก 

100390 

 

การศกึษากฎหมายเชิงคลินิก 

Clinical Legal Education 

2(1-3-4) 

100391 คลินิกกฎหมายทั่วไป 

General Law Clinic  

2(1-3-4) 

100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน 

Community Law Teaching Clinic  

2(1-3-4) 

100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม 

Legal Aid Clinic for Social Justice 

2(0-4-2) 

100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน 

Specific Legal Skill Clinic 

2(0-4-2) 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                          จ านวน 6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น   

ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้

หลักสูตรหรอืสาขาวิชาอื่น 
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 3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

 

100120 หลักพื้นฐานและประวัติศาสตร์กฎหมาย 

Fundamental Principle and Legal History 

2(1-3-4) 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 

Civil Law : General Principles 

3(2-2-5) 

100111 กฎหมายมหาชนเบือ้งตน้ 

Introduction to Public Law 

3(2-2-5) 

รวม 
 

17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

 

100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 

Juristic Act and Contract Law  

3(2-2-5) 

100113 กฎหมายทรัพย์สิน 

Property Law 

3(2-2-5) 

100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

Constitutional Law 

3(2-2-5) 

100115 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย 

Legal Profession 

2(1-3-4) 

รวม 
 

17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาตน้ 

001204 

 

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

 

003202 

 

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

 

100210 

 

กฎหมายลักษณะหนี ้

Obligation Law 

3(2-2-5) 

 

100211 

 

กฎหมายละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง และลาภมคิวรได ้

Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment 

Law 

3(2-2-5) 

 

 

100212 

 

กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 

Criminal Law : General Principles 

3(2-2-5) 

 

100213 

 

เอกเทศสัญญา  

Specific Contracts  

3(2-2-5) 

 

รวม  21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

004101 

 

ศลิปะในการด าเนินชวีติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

 

003201 

 

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

100214 

 

กฎหมายอาญาภาคความผิด 

Criminal Law : Specific Offenses 

3(2-2-5) 

 

100215 

 

กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและตัวแทน 

Loan, Security Transaction and Agency Law 

3(2-2-5) 

 

100216 

 

กฎหมายปกครอง 

Administrative Law 

3(2-2-5) 

 

100217 

 

กฎหมายครอบครัว 

Family Law 

2(1-3-4) 

 

100218 

 

กฎหมายหา้งหุ้นส่วน และบริษัท 

Partnership and Company Law 

3(2-2-5) 

 

รวม  20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาตน้ 

100310 

 

กฎหมายมรดก 

Succession Law 

3(2-2-5) 

 

100311 

 

ตราสารเปลี่ยนมอื 

Negotiable Instruments 

2(1-3-4) 

 

100312 

 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 

Civil Procedure Law 

3(2-2-5) 

 

100313 

 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

Criminal Procedure Law 

3(2-2-5) 

 

100134 

 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง 

Public International Law 

3(2-2-5) 

 

100323 

 

กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา  

Intellectual Property Law 

2(1-3-4) 

 

100324 

 

กฎหมายสิ่งแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

Environmental and Natural Resources Conservation Law 

2(1-3-4) 

 

100xxx 

 

วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

2(x-x-x) 

 

รวม  20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100315 

 

กฎหมายลักษณะพยาน 

Evidence Law 

3(2-2-5) 

 

100316 

 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

Private International Law 

3(2-2-5) 

 

100317 

 

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 

Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System 

2(2-0-4) 

 

100320 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

English for Lawyers 

3(2-2-5) 

 

100321 

 

กฎหมายภาษอีากร 

Taxation Law 

3(2-2-5) 

 

100322 

 

กฎหมายแรงงาน 

Labour Law 

3(3-0-6) 

 

100xxx 

 

วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 
2(x-x-x) 

รวม  19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาตน้ 

100410 

 

นิติปรัชญา 

Legal Philosophy 

2(1-3-4) 

 

100411 

 

กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 

Public Procedure Law 

2(1-3-4) 

 

100420 

 

ว่าความและศาลจ าลอง 

Advocacy and Moot Court 

2(1-3-4) 

 

100421 

 

ระเบียบวิธีวจิัย 

Research Methodology 

2(1-3-4) 

 

100422 

 

กฎหมายบรหิารงานภาครัฐ 

Governmental Administrative Law 

2(1-3-4) 

 

100xxx 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 
2(x-x-x) 

xxxxxx 

 

วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 
3(x-x-x) 

xxxxxx 

 

วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 
3(x-x-x) 

รวม   18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100423 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 

Legal Professional Internship Clinic 

6(0-18-9) 

รวม  6 หน่วยกิต 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

วิชาศกึษาทั่วไป บังคับ 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการ

ใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม   3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน  

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน     

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา

และอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)

 Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ  

ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคตแิละความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions  
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

 ความรูพ้ืน้ฐานเทคโนโลยี ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร ์และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in the digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental 

saving 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

100000 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีิต 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ           

ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์

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 

 

100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 

 Introduction to Law 

 ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท 

และล าดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระท า การจัดท ากฎหมาย

ลายลักษณ์อักษร สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระส าคัญของ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวัน 
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 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 โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย 

ความรับผดิในทางอาญา ตัวการและผูส้นับสนุน อายุความ บทบัญญัติที่ใชแ้ก่ความผดิลหุโทษ ความผิด

เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การปลอม

และการแปลงเอกสาร 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 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตั้งแต่ 

บรรพ 1-6 ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม ฝาก ทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง 

จ าน า 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 

 

100004 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Business Law 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร 

 Relationship between law and business, laws related to business establishment, 

responsibilities for third party, general principles of civil and commercial, specific contract and 
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business contracts, and related importance laws, intellectual property law, electronic commercial law, 

labour law, and taxation law 

 

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 3(2-2-5) 

 Laws and Ethics for Mass Communication 

 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าว 

การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม การละเมิดที่ท าให้ผู้อื่น

เสียหายเสียชื่อเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชนโดย

รัฐ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหง่ชาติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 Laws, regulations and notifications related to mass media, rights and freedom in reporting 

the news, expression of opinion, critical, duty and social responsibility, defamation of reputation, laws 

related to ethics of journalists, state control, law on publication in Thailand, law relating to the National 

Telecommunications Commission, code of conduct of communication profession and related laws 

 

100006 กฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Laws and Ethics of Communication and Information Technology 

 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร 

การแสดงความคิดเห็น  วิพากษ์วิจารณ์  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้คอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ อาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ การคุ้มครองข้อมูล  การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาท 

กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นโยบายของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร เสรีภาพในการ

ติดตอ่สื่อสาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง         

 Laws, regulations, and notifications related to mass medium, right and freedom in 

reporting the news, expression of opinion, commentary, duty and social responsibility, laws relating 

to the use of computer, information via Internet and new technologies, computer crime, copyright 

infringements, data protection, protection of privacy, defamation, electronic transaction laws, 

government policies for communication control, freedoms in communication, and related laws 
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100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) 

 Computer Laws and Ethics 

 ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคมออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล 

 Regulations, rules, ethics, online social network etiquette, intellectual property law,law of 

information and communication technology in Thailand and international 

 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(2-2-5) 

 Civil Law : General Principles 

 ความหมาย บ่อเกิด ที่มา และวิวัฒนาการของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน การใช้  

การตคีวาม และการอุดช่องว่างของกฎหมายแพ่ง สิทธิและผู้ทรงสิทธิในกฎหมายแพ่ง การเปลี่ยนแปลง  

การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ บุคคล ความสามารถของบุคคล และสาระส าคัญของกฎหมายแพ่งตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 1-2  

 Meaning, sources of law, and evolution of civil and private law, application, interpretation, 

and filling the gaps in civil 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 

 

100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction of Public Law 

 ความหมายของกฎหมายมหาชน แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ แหลง่ที่มา ลักษณะทั่วไป

และประเภทของกฎหมายมหาชน หลักการและนิติวธิีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทฤษฎีวา่ด้วยรัฐ การจัด

โครงสรา้งของรัฐ  การใช้อ านาจรัฐ ประโยชน์สาธารณะ การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจรัฐ การมสี่วน

ร่วมของประชาชน การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัย

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 Meaning of public law, concepts, theories, evolution, sources, general aspects and types 

of public law, principles and legal methods of public law, theories of state, structure of state, the 

exercise of state power, public interest, check and balance of state power, people participation, 

searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related organizations    
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100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(2-2-5) 

 Juristic Act and Contract Law 

 ความหมายและลักษณะของนิติกรรมการแสดงเจตนาผลของการแสดงเจตนา โมฆะกรรม 

โมฆียกรรม ระยะเวลาอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 

ความหมายและลักษณะของสัญญาการก่อให้เกิดสัญญา 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 

 

100113 กฎหมายทรัพย์สิน  3(2-2-5)   

  Property Law 

 ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ 1 และตามบรรพ 4 แหง่ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิ์

ประเภทต่างๆ 

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

acquisition of ownership, extent of ownership, exercise of ownership, co-ownership, types of jus in 

rem 

 

100114  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(2-2-5)   

 Constitutional Law 

 ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการพืน้ฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

หลักการการจัดองค์กรและสถาบันทางการเมือง การใช้อ านาจรัฐและการควบคุมตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย ค าตัดสนิของศาลและค าวนิิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 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, searching and analyzing the legal issues, 

case laws, decisions of other related organizations 
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100115 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 

 Legal Profession 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความรับผดิชอบ จริยธรรม หนา้ที่และงานของนักกฎหมาย

ในหน่วยงานต่าง ๆ มรรยาทและวินัย อุดมคติของนักกฎหมาย องค์กร และการควบคุมก ากับดูแล 

ผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมาย 

 Evolution of legal profession, responsibilities, ethics, duties and works of lawyers in various 

branches, legal professional ethics, discipline and the ideal of lawyer, organizations, regulating and 

controlling of legal profession 

 

100120 หลักพื้นฐานและประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(1-3-4) 

 Fundamental Principle and Legal History 

 ความหมาย บ่อเกิด ที่มาแห่งกฎหมาย ระบบกฎหมาย นิติวิธี ประเภทและล าดับศักดิ์ของ

กฎหมาย ความยุติธรรม หลักนิตธิรรม สิทธิและหน้าที่ ความรับผดิทางกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ วิวัฒนาการระบบกฎหมายสกุลหลักและระบบกฎหมายไทยจากอดีตถึง

ปัจจุบัน สภาพระบบกฎหมายไทยก่อนการปฏิรูป และอิทธิพลของระบบกฎหมายสกุลหลักในตะวันตกที่

มีต่อกฎหมายไทย 

 Meaning, sources of law, legal system, legal methodologies, types and hierarchy of law, 

Justice, The Rule of Law, rights and duties, legal responsibilities, interrelation among laws and other 

sciences, evolution of the major legal systems and Thai legal system from the past to present, the 

Thai legal system before reformation, and the influences of the western major legal system to Thai 

laws 

 

100210 กฎหมายลักษณะหน้ี 3(2-2-5)   

 Obligations Law 

 ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน  

การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 และการฝึก

วิเคราะหป์ระเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมาย 

 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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100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  3(2-2-5)   

  Wrongful Act, Management of Affairs Without  

 Mandate and Undue Enrichment Law 

 ความรับผิดทางละเมิดค่าสินไหมทดแทนนิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 และ 5 และความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหนา้ที่ และฝกึวิเคราะหป์ระเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมาย 

 Liability for wrongful acts and the compensation, justifiable acts, management of affairs 

without mandate and undue enrichment under the Civil and Commercial Code, Book II, title III, IV 

and V and liability for wrongful acts of officials and analyzing on importance legal issue training 

 

100212 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป  3(2-2-5)   

 Criminal Law : General Principles 

 หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษ และวิธีการเพื่อความปลอดภัย 

ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิด

หลายบทหรอืหลายกระทง การกระท าความผิดอกี อายุความ และหลักกฎหมายที่ใชแ้ก่ความผดิลหุโทษ 

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 

 

100213 เอกเทศสัญญา  3(2-2-5)  

 Specific Contracts  

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซือ้ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  การเขียนสัญญาซือ้ขาย และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคัญทางกฎหมาย 
 Legal principles pertaining to sale, exchange, gift, hire of property, hire purchase, 

employment wages and carriage under the Civil and Commercial Code, Book III, writing sale contract 

and analyzing importance legal issues 
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100214 กฎหมายอาญาภาคความผิด  3(2-2-5)  

 Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และ

ความผิดลหุโทษฐานตา่ง ๆ 

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

offenses 

 

100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและตัวแทน 3(2-2-5)  

 Loan, Security Transaction and Agency Law 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 3  และกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ร่าง

หนังสือมอบอ านาจ สัญญากู้ยืม และสัญญาเกี่ยวกับหลักประกัน 

 Legal principles pertaining to loan, surety ship, mortgage, pledge under the Civil and Commercial 

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

written authority, loan contract, and contracts relating to security transaction 

 

100216 กฎหมายปกครอง  3(2-2-5)   

 Administrative Law 

 หลักทั่วไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการทาง

ปกครอง การกระท าทางปกครอง ค าสั่งและผลบังคับของค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทาง

ปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง บริการสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง การบังคับคดีปกครอง การค้นคว้า และการ

วิเคราะหป์ระเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสนิของศาลและค าวนิิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ปกครอง 

 General principles and significant aspects of administrative law, administrative 

organizations, administrative act, order and effect of administrative order, revocation of administrative 

order , administrative execution, public service, law on administrative procedure, law on liability of 

illegality administrative act, law on regulation of civil servant, administrative court, administrative 

court’s procedures, execution of administrative judgment, searching and analyzing the legal issues, 

case laws, decisions of other related organizations 
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100217 กฎหมายครอบครัว  2(1-3-4)   

 Family Law 

 การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความ

สมบูรณ์ของการสมรส การสิน้สุดแหง่การสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความปกครอง 

การรับบุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และการ

วิเคราะหป์ระเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมาย 

 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, and analyzing on importance legal 

issue training 

 

100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบรษิัท 3(2-2-5)  

 Partnership and Company Law 

 ความหมายของหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วน 

การเลิกและการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่ วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดตัง้และจดทะเบียนห้างหุน้ส่วนจ ากัด การน าบทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญ

มาบังคับใช้กับหา้งหุ้นสว่นจ ากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตัง้บริษัท หุน้และผูถ้ือหุน้ กรรมการบริษัท 

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เงินปันผลทุนส ารอง เพิ่มทุนลดทุน เลิกบริษัท ควบบริษัท การแปรสภาพห้าง

หุน้ส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 

3 และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   

 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  
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100310 กฎหมายมรดก 3(2-2-5)   

 Succession Law 

 ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมายมรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอดแห่งทรัพย์

มรดก การเป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม และการ

เขียนพินัยกรรม การจัดการและปันทรัพย์มรดก อายุความมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ บรรพ 6   

 History and intent of the succession law, estate and devolution of an estate, heir ship, 

renunciation of an estate, statutory right of inheritance,  will, writing a will,  administration and 

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

 

100311 ตราสารเปลี่ยนมือ  2(1-3-4)   

 Negotiable Instruments 

 กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลักทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้

เงิน เช็ค การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวัล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3 และตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่าง ๆ และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับ

ผดิอันเกิดจากการใชเ้ช็ค 

 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 

 

100312 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 3(2-2-5)   

 Civil Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์และฎีกา 

วิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง 

 Legal principles pertaining to civil procedure, general provisions, procedure in Courts of 

First Instance, appealing and revision, interim-injunction and execution of judgments or orders 

according to the Civil Procedure Code 
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100313 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  3(2-2-5)   

 Criminal Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา 

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 

 

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  3(2-2-5)   

 Public International Law 

 ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่าง

ประเทศกับกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขตอ านาจของรัฐ ความคุ้มกันจากเขต

อ านาจของรัฐ สนธิสัญญา ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ และการระงับข้อพิพาทในทาง

ระหว่างประเทศโดยสันติ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

 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, 

searching and analyzing  the legal dispute of International Court of Justice 

 

100315 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 Evidence Law 

 ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การรับฟัง

หรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อสันนิษฐานของกฎหมายและภาระ

การพสิูจนต์ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 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 
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100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  3(2-2-5) 

 Private International Law 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชน

ในทางระหว่างประเทศ สถานภาพของเอกชน นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ ทั้งตามกฎหมาย

เอกชนและมหาชน การแก้การขัดกันแห่งกฎหมาย  กระบวนการพิจารณาคดีในทางระหว่างประเทศ

และการยอมรับค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ การสืบค้นและ

การวิเคราะหก์ารได้รับสัญชาติของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย 

 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 , enforcement of law in practice, searching and analyzing the nationality of stateless 

people in Thailand 

 

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย  2(2-0-4) 

 Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System 

 ประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม  

ต า แหน่ ง แล ะอ าน าจขอ งผู้ พิ พ ากษ าที่ เ ป็ นหั ว หน้ า แล ะผู้ ท า ก า ร แทน  เ ขตอ านา จศ าล  

อ านาจของผู้พิพากษาคนเดียว องค์คณะผูพ้ิพากษา การจา่ยส านวนคดี การเรียกคืนหรอืโอนส านวนคดี 

และการขอคนืส านวนคดีในศาลยุติธรรม 

 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  

 

100320 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(2-2-5) 

 English for Lawyers  

 การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศัพท์กฎหมาย และการอ่านท าความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทาง

กฎหมาย การเขียนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญา และการโต้ตอบเอกสารทางกฎหมายรูปแบบ

ต่าง ๆ การตดิต่อสนทนาและเจรจากับลูกความชาวต่างชาติ 

 The use of English language regarding to law vocabulary and basic reading comprehension 

on legal documents, writing of legal documents, drafting of contracts and other forms of legal 

correspondence, communication and negotiation with international clients 

 

 



43 

 

100321 กฎหมายภาษีอากร  3(2-2-5) 

 Taxation Law 

 แนวความคิด หลักการของการภาษีอากร หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรว่า

ด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 

และภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 Conception, principles of taxation, legal principles of taxation under the Revenue Code,  

personal income tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax and stamp duty 

and tax related to property 

 

100322 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 

 Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่า

ด้วยแรงงานสัมพันธ์ 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  

 

100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(1-3-4) 

 Intellectual Property Law 

 หลักการและทฤษฎีของทรัพย์สนิทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สนิทางปัญญา การให้ความ

คุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเน้น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และ

วิธีการขอรับการคุ้มครอง    

 Principles and theories of intellectual property, types of intellectual property, intellectual 

property protection emphasizing on copyright, patent and trademark, intellectual property 

protection process    

 

100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2(1-3-4)  

  Environmental and Natural Resources Conservation Law 

 ความหมาย หลักการ พัฒนาการและโครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ การสั่นสะเทือนและเสียง  
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การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งมลพิษ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

สิทธิชุมชนและองค์กรเอกชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย 

 Meaning, principles, development and structure of laws relating to environmental and 

natural resources conservation, water, air, vibration and noise pollution control, solid and hazardous 

waste management from point source, and environmental impact assessment, community rights and 

non-government organization in natural resources and environmental conservation as well as law 

enforcement 

 

100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2(1-3-4) 

 Administrative Procedure Law 

 หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสารบัญญัติช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค าสั่งทางปกครอง 

การพิจารณาทางปกครอง อ านาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทาง

ปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง การค้นคว้า และวิเคราะหป์ระเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสนิของศาลและค าวนิิจฉัยขององค์กร

อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 General substantive and procedural principles of administrative law relating to 

administrative officials, administrative orders, administrative consideration procedure, discretionary 

power, administrative order appealing, revocation of administrative orders, request for retrial, 

administrative execution and committee on administrative procedure, searching and analyzing the 

legal issues, case laws, decisions of other related organizations 

 

100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาษีอากรส่วนท้องถิ่น 2(1-3-4) 

 Local Government and Taxation Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการกระจายอ านาจทาง

ปกครอง แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจทางการคลัง รายรับ รายจ่ายและ

การก่อหนี้ การจัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและฝา่ยบริหาร ภารกิจ อ านาจ และ

หน้าที่ วินัยและความรับผิดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และการควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ความหมาย ที่มา และหลักกฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย การยื่นแบบแสดงรายการ การค านวณและจัดเก็บภาษีอากร การระงับ

ข้อพิพาททางภาษีอากรที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 Conception, evolution of local administrative authorities, principle of decentralization, plan 

and step of decentralization, fiscal decentralization, revenue, expense and debt, organization of local 
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administrative authorities, executive and council, function, power and duties, disciplines and 

responsibilities for officer and controlling, meaning, sources and local taxation law principles, land 

and building tax, and signboard tax, filing of declared items, calculation and collection, tax disputes 

resolution relating to local authorities 

 

100332 สิทธิขั้นพื้นฐาน  2(1-3-4) 

 Basic Rights 

 บ่อเกิดและพัฒนาการของสิทธิขั้นพื้นฐาน ความหมาย และความส าคัญของสิทธิขั้นพื้นฐาน

ตามรัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขั้นพื้นฐาน ขอบเขตในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน กระบวนการในการ

รักษาและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน การค้นคว้า และวิเคราะหป์ระเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสนิของศาล

และค าวนิิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 Origin and development of basic rights, meaning and importance of basic rights under the 

constitution, types of basic rights, scope of basic rights, preservation and protection of basic rights 

process, searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related organizations 

 

100340 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ 2(1-3-4) 

 Bankruptcy Law and Reorganization Law  

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการ

ฟื้นฟูกิจการ 

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

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

 

100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  2(1-3-4) 

 Consumer Protection Law 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กลไกและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค 

 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   
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100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 2(1-3-4) 

 Trade Competition Law  

 ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระท าที่มีผลต่อ

การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรการในการป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการขจัด

อุปสรรคต่าง ๆ ต่อการแข่งขันทางการค้าหรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการร้องเรียนและ

การด าเนินคดีกับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 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 

 

100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ  2(1-3-4) 

 International Organization Law 

 วิวัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าดว้ยองค์การ

ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับสากลและระดับภูมิภาค และความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์การระหว่างประเทศระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค การสืบค้นและการ

วิเคราะหป์ระเด็นส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ 

 Evolution and establishment of international organizations, general legal theories relating 

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

relationships, searching and analyzing an importance issue of international organizations on 

International Law 

 

100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล  2(1-3-4) 

 International Law of the Sea 

 ที่มาของกฎหมายทะเล การก าหนดเขตทางทะเล น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง 

เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ทะเลหลวง เขตอ านาจรัฐเหนอืเขตทางทะเล การส ารวจและการน าทรัพยากรทาง

ทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมาใช้ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

 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, 
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exploitation of living and non-living maritime resources, searching and analyzing the legal dispute of 

International Court of Justice 

 

100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน 2(1-3-4) 

 ASEAN Community Law 

 ความสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน โครงสรา้งของสถาบัน

ในอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน กลไกการระงับข้อพิพาท และประเด็นอื่นๆทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ที่ก่อให้เกิดนิตสิัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน 

 Relations between international law in ASEAN Community, the structure of the institutions 

in ASEAN, the ASEAN Charter, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community, 

ASEAN Political-Security Community, Dispute resolution mechanism and other legal issues in 

international law that result in legal relations between the ASEAN countries 

 

100353 กฎหมายพาณชิย์นาวี  2(1-3-4) 

 Maritime Law 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ  

การประกันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของสินค้าในเรือ สิทธิของผู้ปฏิบัติงานทางทะเลการ

ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล และอุบัติเหตุทางเรือ การสบืค้นและการวิเคราะหส์ัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่า

เรือและขนส่งทางทะเลรวมถึงการประกันภัยทางทะเล 

 Legal principles relating to international carriage of goods by sea, various contracts on hire 

of ship, maritime insurance average of damages of goods in the ship, right of practitioner in the sea; 

salvage and collision at sea, Searching and Analyzing of contract related to charter-party, carriage 

of goods by sea and marine insurance 

 

100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  2(1-3-4) 

 International Trade Law 

 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในทาง

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญาการค้าระหว่างประเทศ ซีไอเอฟ ซีแอนด์เอฟ 

และเอฟโอบี สัญญาทางการค้า การรับขน การขนส่ง การช าระราคา การประกันภัย ข้อตกลงของ

องค์การการค้าโลก ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า และความตกลงว่าด้วยสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ และ
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ระเบียบวิธีปฏิบัติในทางการค้าระหว่างประเทศ การสืบค้นและวิเคราะห์เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินค้า

ระหว่างประเทศสัญญาการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ

การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ 

 Evolution and sources of international trade law, international agreement and regulations 

concerning international trade, international contracts, CIF, C&F and FOB, trading contracts, couriers, 

transportation, payment, insurance, international economic regulations affecting international trade, 

Agreements under World Trade Organization, General Agreement on Tariffs and the agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), dispute settlement and practice in 

international trade ,searching and analyzing of contract related to international sale of goods, letter 

of credit, international carriage of goods and international insurance 

 

100361 กฎหมายเกี่ยวกับคดเีด็กและเยาวชนและวิธีพจิารณาคดีครอบครัว 2(1-3-4) 

 Juvenile Justice and Family Procedure Law 

 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด 

กระบวนการยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ไขผู้กระท าผิด รวมทั้งการคุ้มครอง

ผู้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 

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 

 

100362 กฎหมายการแพทย์และนิติวทิยาศาสตร์เบื้องต้น  2(1-3-4) 

 Introduction to Medical Law and Forensic Science  

 บทบาทและความส าคัญของกฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทาง

การแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพ

และการพิสูจน์หลักฐานส าหรับการด าเนินคดีอาญาและแพ่ง 

 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 
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100363 อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยา  2(1-3-4) 

 Criminology and Penology 

 สาเหตุของอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆ อันมีส่วนส าคัญกับอาชญากรรม และการป้องกัน

อาชญากรรม วิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด และแก้ไขผู้กระท าผิดต่อกฎหมายให้

กลับเป็นคนดี 

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

handling and correction of offenders 

 

100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  2(1-3-4) 

 Economic Crimes 

 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งศึกษากฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน 

 Meaning of business crime, criminal offenses relating to business, state’s preventive 

measures and mechanisms for economic crime, including a study of laws related to economic crime, 

money laundering law 

 

100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-3-4) 

 Information Technology Law 

 โครงสร้างทั่วไปของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี การเข้ารหัส และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาทผ่านอินเทอร์เน็ต 

นโยบายของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และ  

การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 General structure of internet network, technologies, encryption, and the laws relating to 

the use of computer and information technology through computer, the problems related to the use 

of internet, computer crime, protection of data and personal privacy, internet defamation, public 

policies relating to the control of communication, freedom of communication to internet, enforcement 

of information technology law 
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100371 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล 2(1-3-4) 

 Law on Electronic Commerce and Digital Economy  

 หลักเกณฑ์การท าธุรกรรมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการท า

สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นการรับฟังข้อมูลจากอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน 

กฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกฎหมาย

อื่นเกีย่วกับเศรษฐกิจดิจิทัล   

 Rules concerning business operated via the internet, legal problems concerning electronic 

contract, legal issues concerning the use of electronic data as evidence, law on digital development 

for economy and society, law on digital economy promotion, and other laws relating to digital 

economy 

 

100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ  2(1-3-4) 

 International Intellectual Property Law 

 หลักการ ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง

ประเทศภายใต้ระบบมาดริด ระบบตามสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร บทบาทของ

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกต่อการพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอนุวัติกฎหมาย

ภายในให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาต

ให้ใชส้ิทธิและการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ  

 Principles, theories, and international agreements relating to the protection of international 

intellectual property, international intellectual property protection system, international registration of 

trademarks under Madrid system, patent cooperation treaty system, role of world intellectual 

property organization on development of intellectual property protection, implementation of 

international agreements relating to protection of intellectual property, international Licensing and 

Technology Transfer 

 

100380 นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม 2(1-3-4) 

 Environmental Jurisprudence 

 แนวคิด ทฤษฎีนิติปรัชญาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบาย รากฐานทางความคิด

ข้อโต้แย้งวาทกรรมของนักปรัชญาสิ่งแวดล้อม ตะวันออกและตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

และนโยบาย วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐกิจ คุณธรรมและจริยธรรมเชิงวิพากษ์ หลักการของนิติ

ปรัชญาสิ่งแวดล้อม หลักยุติธรรมสิ่งแวดล้อม หลักความมั่นคงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 Concept, fundamental principles of environmental theory and philosophy related to law 

and policy, theoretical questions/critical analyses from western philosophers to eastern scholars, 

relationship between laws, science, economic, morality and ethic, Understanding of the basic root of 

those core principles, environmental justice, sustainability, and sustainable development 

 

100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลมลพิษสิ่งแวดล้อม 2(1-3-4)

 Environmental Pollution Governance and Law 

 ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อกฎหมาย หลักการและนโยบายด้านการควบคุมมลพิษทางน้ า 

อากาศ และเสียง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยี ปัญหาพิเศษในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ

สาธารณชน และองคก์รเอกชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 Problem of environmental pollution, laws, principles and policies on water, air, noise 

pollutions and the solid and hazardous wastes relating to industry and technology, the specific 

problems in environmental impact assessment, enhancement the roles of public participation and 

non-government organizations in environmental qaulity 

 

100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ 2(1-3-4) 

 Biodiversity Governance and Law 

 กฎหมายและนโยบายการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวลัย การ

ป้องกันความเสื่อมโทรมทางนิเวศ การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าโดยผิดกฎหมาย การประมงผิดกฎหมาย 

การบริหารจัดการลุ่มน้ า การเข้าถึงและการแบ่งปันและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม การคุ้มครองพันธุ์

พืชและภูมปิัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

 Law and policy relating to biodiversity conservation, biosphere, ecosystem protection, 

illegal wildlife trade, illegal fishery, water basin management, access and fair and equitable benefit 

sharing, plant varity protection and local knowledge related 

 

100390 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2(1-3-4) 

 Clinical Legal Education 

 ความรูท้างกฎหมายภาคปฏิบัติ ทักษะการประกอบอาชีพทางกฎหมาย ค่านิยมเชงิจริยธรรม 

รูปแบบและวิธีการจัดท าคลินิกกฎหมาย การปฏิบัติการภาคสนามด้วนการช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ ชุมชน การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม  

ความรับผดิชอบของนักกฎหมายต่อลูกความและสังคม 
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 Practical legal knowledge, Legal professional skills, Ethical values, Form and method of 

law clinic, Legal aid field work, Legal Knowledge Dissemination for Community, Access to justice 

promotion, Lawyer’s Responsibilities to Clients and Society 

 

100391 คลินิกกฎหมายทั่วไป 2(1-3-4) 

 General Law Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป การจัดการส านักงานกฎหมายและการฝึก

ภาคปฏิบัติ การซักถามขอ้เท็จจริง การท าความเห็นทางกฎหมายเบือ้งต้น การจัดเตรยีมท าเอกสารทาง

กฎหมาย การจัดประชุมทางกฎหมายกับลูกความ การรักษาความลับของลูกความ 

 Principle in general legal consultancy, the organization of law firm and practical, the 

investigation and examination of facts, preparation of preliminary legal opinion, legal documents 

preparation, legal meeting with clients, Client’s Confidentiality 

 

100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน 2(1-3-4) 

 Community Law Teaching Clinic 

 รูปแบบและวิธีการสอนกฎหมายในชุมชน การเตรียมข้อมูลทางกฎหมาย การสอนกฎหมาย

ในชุมชนพื้นที่ห่างไกลด้อยโอกาสทางสังคม การรับฟังข้อเท็จจริงจากลูกความ การประเมินผลความรู้

ทางกฎหมาย การวินจิฉัยปัญหาทางกฎหมายเบือ้งตน้ การให้ค าแนะน าทางกฎหมายเบือ้งต้น การส่งต่อ

ปัญหาทางกฎหมายใหผู้เ้ชี่ยวชาญเฉพาะ 

 Form and Legal Teaching Methodologies in Community, Legal Content Preparation, 

Community Teaching Law Clinic in Remote Areas, Facts Receiving from Clients, Legal Knowledge 

Evaluation, Basic Legal Problem Analysis, Basic Legal Advice and Legal Problem Refer to Expertise 

 

100410 นิติปรัชญา 2(1-3-4) 

 Legal Philosophy 

 ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญากฎหมายในส านักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ 

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 
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100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 2(1-3-4) 

 Public Procedure Law 

 พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบศาลทางกฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 

การควบคุมการใช้อ านาจมหาชนโดยองค์กรตุลาการ เขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ เขตอ านาจของ

ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี และการบังคับคดี การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย 

ค าวนิิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 

 Development, concepts, theories, public law court system, constitution court, 

administrative court, judicial control on exercised public power, jurisdiction of constitution court, 

jurisdiction of administrative court, court’s procedure, execution of judgment, searching and analyzing 

the legal issues, case laws, decisions of other related organizations 

 

100420 ว่าความและศาลจ าลอง  2(1-3-4) 

 Advocacy and Moot Court  

 หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนค าฟ้องและค าให้การ วิธีซักถามพยาน การฝึก

ปฏิบัติโดยจัดขึน้ในรูปศาลจ าลอง 

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

examination, including a training in Moot Court 

 

100421 ระเบียบวิธีวจิัย 2(1-3-4) 

 Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมตฐิานการวิจัย รูปแบบ หลักการ

และวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย  

การอภิปราย การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและ

การเมอืง  

 Definition, importance and objectives of research, research presumption, form, principles 

and research method, types of research, research presumption, legal research, discussion, analyzing 

on importance legal issues problems related to social, economic and political areas, 

 

100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 2(1-3-4) 

 Governmental Administration Law 

 แนวคิด หลักการจัดระเบียบและโครงสร้างเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน กฎหมายระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ความลับของ
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ราชการ งบประมาณ การคลังและพัสดุ การยกร่างแก้ไขบัญญัติและอนุบัญญัติต่าง ๆ การตอบข้อ

หารอืด้านกฎหมาย 

 Concepts, Principles of Organizing Government Officer and Structure in present, Civil 

Servants Organizing Laws, Good Governance, Government Information Law, Government Secret, 

Budget, Finance and Supplies, Law Drafting and amendment, Legal advisory 

 

100423 คลินิกฝึกงานวชิาชีพนักกฎหมาย 6(0-18-9) 

 Legal Professional Internship Clinic 

 หลักการประกอบวิชาชีพกฎหมายในองค์กรทางกฎหมายๆ จริยธรรมนักกฎหมายในการฝกึ

ประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายในองค์กรทางกฎหมายต่างๆ การติดตามผลและ

ประเมินผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพกฎหมาย 

 Principle of Legal Profession in Legal Organizations, Lawyer Ethics in Externship, Legal 

Knowledge Application in Legal Organizations, Monitoring and Evaluation of Externship 

 

100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 2(1-3-4) 

 Public Economic Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิด และหลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรีนิยม 

หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรและวิธีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

รัฐสวัสดิการ การควบคุมตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยองค์กรตุลาการ การค้นคว้า และ

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

 Conception, evolution, origin, sources and principles of public economic law, liberalism 

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

intervention of state, state enterprise, welfare state, controlling on state’s economic intervention by 

judicial bodies, searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related 

organizations 

 

100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 2(1-3-4) 

 English Constitutional Law 

 ความหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หลักความคิดพืน้ฐาน แหล่งที่มาของรัฐธรรมนูญ

อังกฤษ สถาบันที่ส าคัญตามรัฐธรรมนูญอังกฤษ ได้แก่ พระมหากษัตรยิ์ รัฐสภา การปกครองส่วนกลาง 

การปกครองแบบโอนอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป การคุ้มครองสิทธิ
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มนุษยชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยของ

องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 

 Definition, historical development, fundamental theoretical principles, sources of English 

Constitution, important institutions of English Constitution such as crown, parliament, central 

government, devolved government, local government, European Union Relationship, human rights 

protection, searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related 

organizations 

 

100432 ระบบกฎหมายอังกฤษ 2(1-3-4) 

 English Legal System 

 ความหมาย หลักความคิดพื้นฐาน แหล่งที่มา ระบบศาล ผู้พิพากษา ผู้ประกอบวิชาชีพ

กฎหมาย การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ระบบยุติธรรมทางอาญา ระบบยุติธรรมทางแพ่งและ

พาณชิย์ ระบบยุติธรรมทางครอบครัว ระบบยุติธรรมทางปกครองของระบบกฎหมายอังกฤษ การเขียน 

การอา่น การค้นคว้า การวิเคราะหก์ฎหมาย และค าตัดสนิของศาลในระบบกฎหมายอังกฤษ  

 Definition, historical development, fundamental theoretical principles, local government 

structure, local council, local executive, competences, local officer, local finance, relationship between 

state and local authorities, relationship between local authorities themselves of French local 

government law, writing, reading, searching and analyzing the legislations, case laws in English legal 

System 

 

100433 กฎหมายประกันสังคม 2(1-3-4) 

 Social Security Law 

 หลักทั่วไปกฎหมายแรงงาน ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม สิทธิในการ

เข้าถึงประกันสังคม การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมาย

ประกันสังคม สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม การค้นคว้า และการ

วิเคราะหป์ระเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสนิของศาลและค าวนิิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ประกันสังคม 

 Principal and basic concepts of social security law, Source and Evolution of Social Security 

law, Right to social security, Laborer protection and  right of laborer  to social security law, Right and 

duty of employer and employee according to social security law, searching and analyzing the legal 

issues, case laws, decisions of other related organizations 
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100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน  2(1-3-4) 

 Current Topics in Public Law 

 กฎหมายมหาชนในปัจจุบัน ความหมาย ลักษณะ การบังคับใช้กฎหมาย คดีความทางมหาชน

ในปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายมหาชน 

 Current public law, meaning, characteristic, law enforcement, current dispute in public 

law and trend of public law 

 

100440 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง  2(1-3-4) 

 Contractual Drafting and Negotiation 

 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม และสัญญาแบบต่าง ๆ การใชถ้้อยค าภาษาให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย การฝึกทักษะและการเตรียมการเจรจาต่อรอง 

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

vocabulary and terminology, preparation and skill in negotiating 

 

100441 กฎหมายประกันภัย  2(1-3-4) 

 Insurance Law 

 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน 

การประกันภัยค้ าจุนและการประกันชวีิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

 General principles of insurance law, insurance against loss, special rules for insurance on 

carriage, guarantee insurance and insurance on life according to the Civil and Commercial Code, 

Book III 

 

100442 กฎหมายภาษีการบริโภค 2(1-3-4) 

 Consumption Tax 

 หลักการและแนวคิดของกฎหมายภาษีการบริโภค ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม  

 Principles and concepts of laws on consumption tax, specific business tax, excise tax, 

value added tax 
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100443 กฎหมายการบรหิารองค์กรธุรกิจ 2(1-3-4) 

 Business Corporate law   

 แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายองค์กร  องค์กรธุรกิจ ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของ

กฎหมายองค์กรธุรกิจในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย วิเคราะห์ความแตกต่างของโครงสร้างคณะกรรมการ 

หนา้ที่และความรับผดิในการจัดการ  ความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการและผูถ้ือหุ้น  ผูถ้ือหุน้รายใหญ่และผู้

ถือหุน้รายย่อย บรรษัทภบิาล  และวเิคราะหก์ารจัดการบริษัท  

 Concept and theory of corporate law, business organization, philosophy and core principles 

of corporate law in continental Europe and Asia, analysis of the differences of board structures, duties 

and liabilities of management, conflicts between directors and shareholders, dominant shareholders 

and minority shareholders, corporate governance, and analysis businesses  management 

 

100444 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว 2(1-3-4) 

 Law related Family Business 

 หลักการ และทฤษฎี ของกฎหมายธุรกิจครอบครัว  ประเภท โครงสร้าง และองค์ประกอบ 

ของกฎหมายธุรกิจครอบครัว การสืบทอดความเป็นเจ้าของ ก่อตั้งและวางแผนปฏิบัติส าหรับธุรกิจ

ครอบครัว 

 Principles and theories of family business law, types, structure and constituents of family 

business, succession of ownership, establishment and strategic planning for the family business. 

 

100450 กฎหมายสนธิสัญญา 2(1-3-4) 

 Law of Treaties   

 ความหมายของสนธิสัญญา  การท าสนธิสัญญา การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตาม 

สนธิสัญญา การตัง้ขอ้สงวน การมผีลใชบ้ังคับของสนธิสัญญา การตคีวามสนธิสัญญา ความไม่สมบูรณ์ 

การยกเลิกและการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญาตามหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย

สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา การสืบค้นและการ

วิเคราะหป์ระเด็นส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญา 

 Meaning of treaties, conclusion of treaties, consent of states to be bound by treaties, 

reservations, enforcement of treaties, interpretation of treaties, invalidity, termination and suspension 

of treaties under the principles of Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, and international 

principles on law of treaties, searching and analyzing an importance issue of treaties on International 

Law 
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100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสุล 2(1-3-4) 

 International Law of Diplomatic and Consular Relations 

 ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการทูตและกงสุล ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะผู้แทน

ทางการทูต เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานท าการกงสุล  เอกสิทธิและความคุ้มกันของตัวแทน

ทางการทูตและกงสุลตามหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 และจารีตประเพณีปฏิบัติทางการ

ทูต การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล 

 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 1 9 6 1 , Vienna Convention on Consular Relations 1 9 63  and diplomatic customs Including 

search and analyze the legal dispute of International Court of Justice about privileges and immunities 

of diplomatic agents and consular officers 

 

100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 2(1-3-4) 

 Human Rights Law 

 ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไก วิธีการ และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทยและระหว่างประเทศ องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของ

ศาลและค าวนิิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

 Meaning and philosophy of human rights, protection of human rights at international and 

regional level, mechanisms, means and promotion of human rights protection in Thailand and 

International, human rights protection and promotion organization in Thailand and International 

context, searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related organizations 

 

100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2(1-3-4) 

 Human Rights and Criminal Justice 

 ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของผู้ตอ้งหา จ าเลย ผูต้้องขัง ผูเ้สียหาย และพยานในคดีอาญา การคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิง 
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 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 

 

100461 การสืบสวนและสอบสวน 2(1-3-4) 

 Investigation and Inquiry 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ อ านาจของพนักงานสอบสวน วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

เบือ้งตน้ การแสวงหาพยานหลักฐาน การถามปากค า และการท าความเห็นทางคดี 

 Legal principles according to investigation and inquiry under the Criminal Procedure Code 

and the Special Investigation law, powers of inquiry official, basic methods of investigation and 

inquiry, the searching of evidence, interrogation, and case opinion writing 

 

100462 กฎหมายจราจรทางบก 2(1-3-4) 

 Land Traffic Law 

 ความหมาย การใช้รถ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร  การใช้ทางเดินรถ  การใช้

ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ   การขับรถผ่านทางร่วม

ทางแยกหรือวงเวียน รถฉุกเฉิน การลากรถหรือการจูงรถ  อุบัติเหตุ  รถจักรยาน รถบรรทุกคน

โดยสาร  รถแท็กซี่  คนเดินเท้า   สัตว์และสิ่งของในทาง  รถม้า  เกวียนและเลื่อน เขตปลอดภัย 

เบ็ดเตล็ด อ านาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ บทก าหนดโทษ   

 Definition, use of vehicles, traffic signals and traffic signs, use of roadways, use of 

roadways, with traffic lanes, prescriptions of speed of vehicles, driving through junctions or 

circles, emergency vehicle, towing or pulling vehicles , accidents,  bicycles, passenger vehicles, 

taxis, pedestrians,  animals and articles in ways,  horse-drawn carriages and bullock carts, safety 

zone,  miscellaneous, power of the traffic officer and competent officer, penalty provisions 

 

100463 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายอาญา 2(1-3-4) 

 Current Topics in Criminal Law 

 กฎหมายอาญาในปัจจุบัน ความหมาย ลักษณะ การบังคับใช้กฎหมาย คดีความทางอาญา

ในปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายอาญา 

 Current criminal law, meaning, characteristic, law enforcement, current dispute in criminal 

law and trend of criminal law 
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100470 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการรักษา 2(1-3-4) 

 ความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 Cybercrime Law and cyber security  

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การรับส่งข้อมูล การยืนยันตัวบุคคล การรักษา

ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การกระท าความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการ

กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการ

บังคับใช้กฎหมาย   

 Fundamental knowledge on computer system, data transfer, authentication of individual 

identity, computer security, cybercrime, laws related to cybercrime, law on cyber security, 

enforcement of law 

 

100471 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 2(1-3-4) 

 Industrial property law 

 แนวคิด และทฤษฎีของการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ประเภทของทรัพย์สินทาง

อุตสาหกรรม การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโดยเน้นกฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร 

กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครอง

ชื่อทางการคา้ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และวิธีการขอรับการคุ้มครอง    

 Principles and theories of the protection of industrial property, types of industrial property, 

industrial property protection emphasizing on layout-designs of integrated circuits law, law on plant 

variety protection, trade secret law, law on geographical indication, protection of trade name, other 

laws relating to industrial property, and industrial property protection process 

 

100472 การบังคับใช้สิทธิ วิธีพิจารณาคดี 2(1-3-4) 

 และการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 Enforcement of right, procedure and dispute resolution in intellectual property 

 การบังคับใช้สิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การร่าง

สัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาททางเลือกด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในศาลและนอกศาล  

การอนุญาโตตุลาการ สัญญาอนุญาโตตุลาการ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

 Enforcement, licensing, assignment of intellectual property (IP) rights, IP contract drafting, 

legal principles pertaining to procedure for Intellectual Property and International Trade Court, 
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alternative dispute resolution for intellectual property disputes both in and out of court, arbitration, 

arbitral clauses, procedure for arbitration and conciliation in intellectual property cases 

 

100473  กฎหมายคุ้มครองข้อมูล  2(1-3-4)     

 Data Protection Law  

 หลักการพื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ การคุ้มครองความลับทางการค้า การคุ้มครองข้อมูลกับสิทธิส่วนบุคคล การคุ้มครอง

ข้อมูลส าหรับมหาวิทยาลัย บริการสนเทศ นายจ้างและลูกจ้าง การให้ความคุ้มครองข้อมูลใน

ต่างประเทศและประเทศไทย และการคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดในข้อมูลส าหรับผลติภัณฑ์ยา   

 Fundamental concepts and laws relating to protection of personal data, government 

information, protection of trade secret, data protection and the right to privacy, data protection for 

university, information services, employers and employees, protection of data in other countries and 

Thailand, and protection of data exclusivity for pharmaceutical products 

 

100474 หัวข้อปัจจุบันทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(1-3-4) 

 Current Topics in Intellectual Property Law  

 หัวข้อที่นา่สนใจด้านกฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา ทฤษฎี แนวคิด ขอบเขตการคุ้มครองตาม

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ

การปรับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองเทคโนโลยีสมัยใหม่   

 Interesting topic in intellectual property law, theory, concept, scope of protection under 

intellectual property law, issues relating to enforcement of intellectual property law and application 

of intellectual property law for protection of new technology 

 

100480 กฎหมายที่ดินและนโยบายการจัดสรรทรัพยากรที่ดิน 2(1-3-4) 

 Land Law and Land Resources Allocation Policy 

 ความหมายของที่ดิน หลักกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง การควบคุมการใช้ที่ดิน การจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน ก าหนดสิทธิในที่ดิน และการออก

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิและนโยบายการจัดสรรทรัพยากรที่ดนิ 

 Definition of land, principles of land law under the Land Code and other related laws, land 

use control, land allocation and land reform, determination of rights in land, issuance of documents 

of titles, and land allocation policy 
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100481 คดสีิ่งแวดล้อมและกฎหมายวิธีพจิารณาความ 2(1-3-4) 

 Environmental Dispute and Procedure Law 

 ปัญหาและข้อจ ากัดปัจจุบันเกี่ยวกับสภาพบังคับเชิงเปรียบเทียบทางกฎหมายแพ่ง อาญา 

และปกครอง รูปแบบการด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  

 Current problems and limitation relating to enforcement comparative of civil, criminal 

and administrative law, form of procedure of civil, criminal and administrative law related to 

environmental cases 

 

100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศและอาเซียน 2(1-3-4) 

 Transational Environmental Law and ASEAN 

 วิวัฒนาการและแนวคิดที่ส าคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศและกลุ่มอาเซียน 

สถาบันและข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในและ

อิทธิพลของกฎหมายสิ่งแวดล้อมสากล ต่อนโยบาย แผน และกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายใน 

 Evolution and important concepts of transnational environmental law and ASEAN, 

international environmental institutions and agreement concerning global environment, relationship 

between national environmental law and influence of international environmental law on 

environmental state’s policy, plan and legislation 

 

100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม 2(0-4-2) 

 Legal Aid Clinic for Social Justice 

 หลักการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม การให้บริการทาง

กฎหมายโดยไม่รับค่าตอบแทน การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

สัญชาติ ความยากไร้ ขาดความรู้ทางกฎหมาย การแนะน าและส่งต่อปัญหาทางกฎหมาย การเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและศาล 

 Principle of Legal Aid Clinic for Social Justice, Pro Bono Legal Service, Legal Aid for 

Marginalized in Right and Status; Stateless, Poor, Lack of Legal Knowledge, Legal Advice and Case 

Refer, Access to Justice in Administration and Court 
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100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน 2(0-4-2) 

 Specific Legal Skill Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะด้าน การติดต่อและสื่อการกับลูกความ  

การตดิตามและรายงานผลการใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย การวิเคราะหแ์ละเตรียมรูปคดี การจัดเตรียม

เอกสารและพยานในการด าเนินคดี และการรักษาความลับของลูกความ 

 Principle in specific legal consultancy, communication with clients, case report and 

monitoring, case theory and analysis, case evidence and documentary preparation, confidentiality 

 

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 เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

 เลข 0 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีใดๆ ที่เปิดใหส้ าหรับหลักสูตร/สาขาอื่น ๆ 

 เลข 1  หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1 

 เลข 2 หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2 

 เลข 3  หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3 

 เลข 4  หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4 

  2.3 เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานิตศิาสตร์ 

 เลข 0 หมายถึง รายวิชาส าหรับหลักสูตร/สาขาอื่น ๆ 

 เลข 1 หมายถึง รายวิชาแกน 

 เลข 2 หมายถึง รายวิชาเอกบังคับ 

 เลข 3 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน 

 เลข 4 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการค้า

ระหว่างประเทศ 

 เลข 5 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

 เลข 6 หมายถึง รายวิชา เอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายอาญาและ

กระบวนการยุติธรรม 
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 เลข 7 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เลข 8 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 เลข 9 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชาการศกึษากฎหมายเชิงคลินกิ 

  2.4 เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชานิตศิาสตร์ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1.* นางสาวกันย์กัญญา ใจการวงคส์กุล 35601002XXXXX 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

น.ม.  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2550 

น.บ.  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2545 

2. นายเกียรตศิักดิ์ ตันตจิรยิาพันธ์ 35205000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. กฎหมายอาญา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2556 

น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

2545 

 

น.บ.  มหาวทิยาลัยพายัพ 2543 

3. นายทัศนะ  ศรีปัตตา 46050055XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

น.ม  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2548 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยนเรศวร 2543 

น.บ.  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2532 

4.* นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง 11201000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 

น.บ.(เกียรตินยิมอันดับ 1)  มหาวทิยาลัยนเรศวร 2550 

5. นายอุดม งามเมอืงสกุล 35101001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 

น.บ. (เกียรตนิยิมอันดับ 2)  มหาวทิยาลัยพายัพ 2541 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

6. นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ 35015002XXXXX - 

 

 

น.ม. กฎหมายภาษ ี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 

น.ม.  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2550 

น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

2548 

น.บ.  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2545 

7.* นายเฉลิมวุฒ ิสาระกิจ 16204000XXXXX - น.ม. กฎหมายอาญา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 

น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

2552 

น.บ. (เกียรตนิยิมอันดับ 1)  มหาวทิยาลัยนเรศวร 2550 

8.* นายประฐมพงษ์ ทองรอด 18415000XXXXX - น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

2558 

น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2555 

น.บ. (เกียรตนิยิมอันดับ 2)  มหาวทิยาลัยนเรศวร 2551 

9.* นายวิทูรย ์ ตลุดก า 33309006XXXXX - น.ม. กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2553 

น.บ. (เกียรตนิยิมอันดับ 1)  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2548 

10. นายสมศักดิ์  แนบกลาง 35601009XXXXX  น.ม.  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2548 

น.บ.  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2541 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอื สหกิจศึกษา)  

 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย ให้นิสติได้มีความรูเ้กี่ยวกับหลักการประกอบวิชาชพี

กฎหมายในองค์กรทางกฎหมาย จริยธรรมสนการฝึกประสบการณ์ การติดตามผลและการประเมินผล

การฝึกประสบการวิชาชพีกฎหมาย 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต  รู้ เข้าใจ 

และยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจรยิธรรมของนักกฎหมาย  

(2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่าง

สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต จิตส านึกรับผิดชอบต่อ

สังคม เป็นพลเมืองที่มคีุณค่า และใส่ใจตอ่ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม  

4.1.2  ความรู้ 

(1)  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ตน

ศึกษา และบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทาง เพื่อน าไป

ศึกษาค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การประกอบวิชาชีพ 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น ตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

สังคม และประเทศชาติ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  น า

หลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงได้

อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

4.1.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวมคิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง

เป็นระบบ สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟังความเห็นจาก

บุคคลอื่น อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา  ใช้และตีความกฎหมาย เทียบเคียงและค้นหา

หลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่เหมาะสมรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้



68 

 

เครื่องมือที่เหมาะสม น ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรอืปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี 

(3) สามารถสืบค้น ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ข้อมูลอื่น ๆ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา แปลผลข้อมูล ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้  

ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง   

4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

(2) สามารถวางตัว รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน แสดง

ความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ยอมรับในความแตกต่างในความเห็น 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย

เข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์และความ

อดทน ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง

ตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดขีองสังคม 

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

4.1.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การ

สื่อสารระหว่างบุคคล อย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การประกอบวิชาชีพหรืออาชีพและแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ เหมาะสมแก่กรณี 

(3) มีทักษะการใช้การสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น าเสนอ ตลอดจนการซักถาม ที่ท าให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน  

ใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี และใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและ

จัดท าเอกสารส าคัญต่าง ๆ 
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4.1.6 สุนทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

4.1.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

4.1.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(2) มีทักษะในการปฏิบัติการด้านวิธีพิจารณาความ 

(3) มีทักษะในด้านการให้บริการวชิาการด้านกฎหมาย 

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   ก าหนดให้มีการฝึกงาน 1 ภาคการศกึษา โดยนิสติมีช่ัวโมงฝึกงานไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   

   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 100421 ระเบียบวิธีวิจัย 

(Research Methodology) ซึ่งเป็นวิชาของนิสิตช้ันปีที่ 4 โดยก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎี

เกี่ยวกับการวิจัย ความหมายและความส าคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย หลักการและ

วิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การอภิปราย 

การวิเคราะหป์ระเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมอืง อีกทั้ง

ยังให้นิสิตได้เรียนรู้ในทางปฏิบัติโดยก าหนดให้ท ารายงาน และน าเสนอผลงาน ซึ่งต้องเป็นหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายกับบริบทของสังคม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้มีอาจารย์ที่

ปรึกษาแก่นสิิตเรื่องละอย่างนอ้ย 1 คน เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวข้องกับการด าเนินการคน้คว้าหัวข้อและให้

เป็นไปตามก าหนดเวลา ซึ่งก าหนดให้นิสิตนัดหมายขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมกับน าแบบฟอร์ม

บันทึกความก้าวหน้าของงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมอืชื่อรับทราบทุกครั้ง  การด าเนินการดังกล่าว

จะท าให้นิสิตมีทักษะในการคิด รวมทั้งการเขียนที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างกฎหมาย

กับปัญหาที่เกิดขึ้นตามหัวข้อที่เลือก และมีการวิเคราะห์หาแนวทางในการทราบหรือแก้ไขประเด็น

ปัญหาชุมชนสังคมที่น่าสนใจได้ รวมถึงรู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดจนมีการท ารายงานหรือเสนอ

ผลงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

     ทั้งนี ้เพื่อให้นสิิตได้ฝึกทักษะ เรียนรู้กระบวนการวางแผนการท าระเบียบวิธีวิจัย อภปิราย 

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมที่น่าสนใจ ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 

โดยให้ความส าคัญกับบริบททางศีลธรรมและการมีจิตส านึกสาธารณะ มีจรรยาบรรณ เพื่อให้ทราบถึง
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หลักการและระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องท าให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจน

สามารถศึกษาหาความรู้ใหม่และน าความรู้ด้านกฎหมายไปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ พร้อมกับ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในชุมชนและสังคม 

   ในการนี้ อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนควรประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน และอาจารย์ที่

ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานของนิสิต รวมทั้งประเมินการน าเสนอผลงานของนิสิต

ในตอนท้ายด้วย 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้   

     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้แล้ว นิสิตมีทักษะในการท างานอย่างมีระบบและรู้จัก

การท างานเป็นทีม เข้าใจถึงวิธีการออกแบบโครงร่าง วางแผนการท างาน มีจรรยาบรรณเข้าใจหลักการ

พืน้ฐานและขัน้ตอนการท าตามระเบียบวิธีวิจัยได้ มีทักษะการเขียนรายงานตลอดจนการน าเสนอผลงาน 

และมีความรูใ้หม่ ๆ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้ในสังคม โดยน าหลัก

กฎหมายมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมได้  

 5.3  ช่วงเวลา   

   ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาต้น  

 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

   2 หนว่ยกิต 

 5.5  การเตรยีมการ  

   (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ท าความเข้าใจกับนิสิตที่ลงทะเบียน 

ตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ก าหนดการ การประเมินผล ตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องใน

การด าเนินการระเบียบวิธีวิจัย 

   (2) นิสิตเลือกหัวข้อ หรือประเด็นที่สนใจ  โดยต้องได้รับอนุมัติหัวข้อการค้นคว้า 

จากผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

   (3) มีการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต จัดท า

บันทึกการให้ค าปรึกษาทุกครั้ง และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้อทางกฎหมายกับประเด็นปัญหา

สังคม อีกทั้งแนะน าตัวอย่างงานวิจัยหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ใน

ระเบียบวิธีวิจัยของนสิิต 

    (4) ด าเนินการท าระเบียบวิธีวิจัยตามขั้นตอน และตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   (5) น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่ออาจารย์ผู้สอน และ

คณะกรรมการ 

 5.6  กระบวนการประเมินผล   

   (1) ผู้สอนประเมินผลจากความก้าวหน้าในการรายงาน หรืองานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย

จากอาจารย์ที่ปรึกษา  
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   (2) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินการท าการศกึษาค้นคว้า  

   (3) คณะกรรมการประเมินผลสรุปจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจนน าเสนอถึงปัญหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายงานการท าวิจัย

ดังกล่าวต้องแสดงถึงการวิเคราะห์ และมีกระบวนการ สรุปข้อมูลตามการท าตามระเบียบวิธีวิจัยที่

ถูกต้อง 
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  หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 

กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องให้แก่นิสิตในรายวิชาต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

(2) สอดแทรกความส าคัญด้านบุคลิกภาพในกิจกรรมเสริม

หลักสูตรในลักษณะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1) จัดโครงการเสริมหลักสูตรด้านการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรม เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงการเป็นนักกฎหมายที่มี

ความรูคู้่คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ และจิต

ยุติธรรม เป็นคนดีของสังคม เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

ชุมชน การมจีติสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น 

(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนใน

รายวิชาต่าง ๆ  

(3) ยกย่อง ส่งเสริม เชิดชูเกียรติของนิสิตผู้เป็นแบบอย่างที่

ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(4) รณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้มีความตระหนักและ

ทัศนคตทิี่ดตี่อจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

3. ด้านภาวะผู้น า (1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีการท างานเป็นทีมในช้ัน

เรียนเพื่อใหม้ีบทบาททั้งเป็นผู้น าและสมาชิกกลุ่มที่ดี 

(2) ปลูกฝังความมีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ต่อ

ตนเองและส่วนรวม 

(3) มอบหมายให้มีการท ารายงานกลุ่ม โดยแบ่งงานแต่ละ

ฝ่าย ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความคิดเห็นกันและกัน 
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(5) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต  รู้ เข้าใจ 

และยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจรยิธรรมของนักกฎหมาย  

(6) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

(7) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่าง

สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(8) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต จิตส านึกรับผิดชอบต่อ

สังคม เป็นพลเมืองที่มคีุณค่า และใส่ใจตอ่ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม  

    2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     รายวิชาต่าง ๆ สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม ดังตอ่ไปนี้ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภปิราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวิเคราะห ์(Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสรา้งผลผลติ (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศกึษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

    2.1.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การสังเกตพฤติกรรม 

(2) การประเมนิตนเอง 

(3)  การประเมนิโดยเพื่อนรว่มช้ันเรยีน หรอืกลุ่มงาน 

(4) การสอบข้อเขียน การประเมนิผลงานที่มอบหมาย 

2.2  ความรู้ 

    2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(4)  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ตน

ศึกษา และบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทาง เพื่อน าไป

ศึกษาค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การประกอบวิชาชีพ 
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(5)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น ตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

สังคม และประเทศชาติ 

(6) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  น า

หลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงได้

อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

    2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภปิราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวิเคราะห ์(Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสรา้งผลผลติ (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศกึษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1)  การสอบข้อเขียน 

(2) การสอบปากเปล่า 

(3) การสอบปฏิบัติ 

(4) การเขียนรายงานและน าเสนอด้วยวาจา 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(5) มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวมคิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง

เป็นระบบ สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟังความเห็นจาก

บุคคลอื่น อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 

(6) สามารถวิเคราะห์ปัญหา  ใช้และตีความกฎหมาย เทียบเคียงและค้นหา

หลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่เหมาะสมรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม น ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรอืปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี 
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(7) สามารถสืบค้น ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ข้อมูลอื่น ๆ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา แปลผลข้อมูล ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(8) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้  

ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง  

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภปิราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวิเคราะห ์(Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสรา้งผลผลติ (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศกึษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

 2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอบข้อเขียน 

(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 

(3) การเขียนรายงาน การวิจัยและน าเสนอด้วยวาจา 

(4) การสังเกตการณ์ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น  

(5) การมอบหมายงานที่ตอ้งกระตุ้นใหเ้กิดการประมวลความรูข้องผู้เรยีน          

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(6) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

(7) สามารถวางตัว รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน แสดง

ความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ยอมรับในความแตกต่างในความเห็น 

(8) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย

เข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์และความ

อดทน ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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(9) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง

ตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดขีองสังคม 

(10) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

                    2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  และความรับผิดชอบ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภปิราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวิเคราะห ์(Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสรา้งผลผลติ (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศกึษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

 2.4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การสังเกตพฤติกรรม          

(2) การประเมนิตนเอง  

(3) การประเมนิโดยเพื่อนรว่มช้ันเรยีน หรอืกลุ่มงาน 

(4) การประเมนิผลงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) มีทักษะในการใช้เครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การ

สื่อสารระหว่างบุคคล อย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(5) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การประกอบวิชาชีพหรืออาชีพและแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ เหมาะสมแก่กรณี 

(6) มีทักษะการใช้การสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น าเสนอ ตลอดจนการซักถาม ที่ท าให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน  
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ใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี และใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและ

จัดท าเอกสารส าคัญต่าง ๆ 

 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภปิราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวิเคราะห ์(Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสรา้งผลผลติ (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศกึษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

2.5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอบข้อเขียน 

(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 

(3) การสังเกตจากการให้ผู้เรยีนแสดงความคดิเห็น 

(4) การประเมนิผลงานที่มอบหมายและน าเสนอ 

 2.6. สุนทรียภาพ 

 2.6.1   ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(2) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภปิราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวิเคราะห ์(Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสรา้งผลผลติ (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 



78 

 

(9) การศกึษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

2.6.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) การสอบข้อเขียน 

(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 

(3) การสังเกตจากการให้ผู้เรยีนแสดงความคดิเห็น 

(4) การประเมนิผลงานที่มอบหมายและน าเสนอ 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภปิราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวิเคราะห ์(Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสรา้งผลผลติ (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศกึษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

 2.7.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) การสอบข้อเขียน 

(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 

(3) การเขียนรายงาน การวิจัยและน าเสนอด้วยวาจา 

(4) การสังเกตการณ์ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น  

(5) การมอบหมายงานที่ตอ้งกระตุ้นใหเ้กิดการประมวลความรูข้องผู้เรยีน          

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 2.8.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(4) มีทักษะในการปฏิบัติการด้านวิธีพิจารณาความ 

(5) มีทักษะในด้านการให้บริการวชิาการด้านกฎหมาย 
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 2.8.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ  

(1) การสอนแบบบรรยายและอภปิราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวิเคราะห ์(Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสรา้งผลผลติ (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศกึษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education) 

 2.8.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1) การปฏิบัติงานจากสถานการณจ์รงิ 

(2) การแสดงบทบาทสมมตใินศาลจ าลอง 

(3) การรายงานผลการศกึษา วิเคราะหก์รณีศกึษา และรายงานการศกึษาในสถานที่

ด้านวิชาชีพกฎหมาย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

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) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 

หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป บังคับ                         

001101 การใชภ้าษาไทย                         

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                         

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง                         

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า                         

002201 พลเมืองใจอาสา                         

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                         

003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล                         

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม                         

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ                         

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                         

หมวดวชิาเฉพาะ                         

วชิาแกน                         

100110 กฎหมายแพง่ หลักท่ัวไป                         

100111 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น                         
100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา                         

100113 กฎหมายทรัพยสิ์น                         

100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                         80 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

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) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 

100115 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                         

100210 กฎหมายลักษณะหน้ี                         

100211 กฎหมายละเมดิ จัดการงานนอกส่ัง 

และลาภมคิวรได้ 
                        

100212 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป                         

100213 เอกเทศสัญญา                         
100214 กฎหมายอาญาภาคความผดิ                         

100215 กฎหมายกูย้มื หลักประกันและตัวแทน                         

100216 กฎหมายปกครอง                         

100217 กฎหมายครอบครัว                         

100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท                         
100310 กฎหมายมรดก                         

100311 ตราสารเปล่ียนมอื                         

100312 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง่                         

100313 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา                         

100314 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมอืง                         

100315 กฎหมายลักษณะพยาน                         

100316 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล                         

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบ    

ศาลไทย      
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

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) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 

100410 นิติปรัชญา                         

100411 กฎหมายวธิีพิจารณาความทางกฎหมาย

มหาชน                         

วชิาเอก          

วชิาเอกบังคับ          

100120 หลักพืน้ฐานและประวัติศาสตร์กฎหมาย                         

100320 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                         

100321 กฎหมายภาษีอากร                         

100322 กฎหมายแรงงาน                         

100323 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา                         

100324 กฎหมายส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  
              

 

 
        

 

 

100420 วา่ความและศาลจ าลอง                         

100421 ระเบยีบวธิีวิจัย                         
100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ                         
100423 คลินิกฝึกงานวชิาชีพนักกฎหมาย                         

วชิาเอกเลือก                         

100330 กฎหมายวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง                         
100331 กฎหมายการปกครองส่วนทอ้งถิ่นและภาษี

อากรส่วนทอ้งถิ่น 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

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) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 

100332 สิทธิขั้นพื้นฐาน                         

100340 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ                         

100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                         

100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า                         

100350 กฎหมายองค์การระหวา่งประเทศ                         

100351 กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ด้วยทะเล                         
100352 กฎหมายประชาคมอาเซยีน                         

100353 กฎหมายพาณิชยน์าว ี                         

100354 กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ                         
100361 กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็กและเยาวชน 

และวธิีพิจารณาคดีครอบครัว 
                        

100362 กฎหมายการแพทยแ์ละนิติวิทยาศาสตร ์

เบ้ืองต้น 
                        

100363 อาชญาวทิยาและทัณฑวทิยา                         

100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ                         

100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ                         

100371 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

เศรษฐกจิดจิิทัล 
              

 
 

         

100372 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ระหวา่งประเทศ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

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) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 

100380 นิติปรัชญาส่ิงแวดล้อม                         
100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลมลพษิ

ส่ิงแวดล้อม                         

100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
                        

100390 การศึกษากฎหมายเชงิคลินิก                         

100391 คลินิกกฎหมายทั่วไป                         

100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน                         

100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ                         

100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญองักฤษ                         

100432 ระบบกฎหมายอังกฤษ                         

100433 กฎหมายประกันสังคม                         

100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน                         

100440 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง                         
100441 กฎหมายประกันภัย                         

100442 กฎหมายภาษีการบริโภค                         

100443 กฎหมายการบริหารองค์กรธรุกจิ                         
100444 กฎหมายเก่ียวกับธุรกจิครอบครัว                         
100450 กฎหมายสนธิสัญญา                         
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

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) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 

100451 กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ด้วยการทูต 

และกงสุล 
                        

100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชน                         
100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา                         

100461 การสืบสวนและสอบสวน                         

100462 กฎหมายจราจรทางบก                         

100463 หัวขอ้ปัจจุบันในกฎหมายอาญา                         

100470 กฎหมายอาชญากรรมคอมพวิเตอร ์

และการรักษาความม่ังคงปลอดภัยไซเบอร ์
                        

100471 กฎหมายทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม                         

100472 การบังคับใชสิ้ทธิ วธิีพิจารณาคดีและการ

ระงับขอ้พิพาทด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา 
                        

100473 กฎหมายคุ้มครองขอ้มูล                         

100474 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 
                        

100480 กฎหมายที่ดินและนโยบายการจัดสรร

ทรัพยากรที่ดิน 
                        

100481 คดีส่ิงแวดล้อมและกฎหมายวธิีพจิารณา

ความ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

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) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 

100482 กฎหมายส่ิงแวดล้อมข้ามประเทศและ

อาเซยีน 
              

 

 
       

 

 
 

100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพ่ือความ

ยุติธรรมในสังคม 
                        

100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน                         

รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอืน่                         

100000 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชวีติ                         

100001 ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย                         

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์                         

100003 กฎหมายแพง่และพาณิชยส์ าหรับ 

นักรัฐศาสตร ์
                        

100004 กฎหมายธุรกจิ                         

100005 กฎหมายและจริยธรรมส่ือมวลชน                          

100006 กฎหมายและจรยิธรรมด้านการสื่อสาร 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                        

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป

ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้  โดยอาจตั้ง

คณะกรรมการเพื่อติดตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนสิิต 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน หรือมีการประเมิน

ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันอุดมศกึษาด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ละรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

        การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑติที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนว่ยงานโดยองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้การวิจัยอาจจะด าเนนิการ ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความ

มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบหรือความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ 

การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

และเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็น

ต้น 

(3) การประเมนิต าแหน่ง และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 
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(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมี

โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพรอ้ม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของ

บัณฑิตจะส าเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษา

นั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ

หลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ด้วย 

(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรอื เป็นอาจารย์พิเศษ 

หรือวิทยากรซึ่งมาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับความพร้อมของนิสิตในการเรียน และ

สมบัติอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

(7) ผลงานของบัณฑิตที่ประเมนิผลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมได้ เชน่  

(7.1) จ านวนบัณฑติที่ได้รับใบอนุญาตวา่ความของสภาทนายความ  

(7.2)  จ านวนบัณฑิตที่สอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยของส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แหง่เนตบิัณฑติยสภา 

(7.3)  จ านวนบัณฑติที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย 

(7.4)  จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

(7.5)  จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับประเทศชาติ หรอืนานาชาติ 

(7.6)  จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในองค์กรวิชาชีพตา่ง ๆ  

(7.7)  จ านวนกิจกรรมในการเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในหน่วยงาน หรือองค์กรที่ท า

ประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นอาจารย์ที่ดี

ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือคณะ ตลอดจนใน

หลักสูตรที่สอน 

 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยทางนิติศาสตร์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการน ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน

ของตน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยทางนิติศาสตร์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู

งานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ นิสิต และอื่น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดสัมมนา

พัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน การวัดผล และจัด

โครงการอบรมรูปแบบหรือเทคนิคด้านการการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้

ของนสิิตให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1) จัดโครงการให้แก่คณาจารย์โดยความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ในการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม 

การมสี่วนรว่มในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน 

(2) สนับสนุนให้มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการทางนิติศาสตร์ ส่งเสริมการท า

วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอน และมีความรู้ความ

เข้าใจในทางวชิาชีพด้วย 

(3) บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการศึกษาดูงานหรืออบรมด้านกฎหมาย ณ สถานที่ใน

ประเทศหรือต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 คณะนิติศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  

หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

การประกันคุณภาพการศกึษา 

ทั้งนี้ การบริหารหลักสูตรต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน โดยมีคณบดี 

เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้แนะน าตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ โดยด าเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

(1) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในคณะ  เพื่อยืนยันการจัดตารางสอนและ

มอบหมายใหค้ณาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมอื อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการ

สอน  เอกสารประกอบการสอนตา่ง ๆ 

(2) ในคณะนิตศิาสตร์มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน 

(3) ในหนึ่งภาคการศกึษา จัดให้มกีารประเมนิผลการสอนอย่างนอ้ยสองครั้งคือ กลางภาค  และ

ปลายภาค 

(4) แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบหลังการประกาศผลการสอบแต่ละครั้ง  

เพื่ออาจารย์จะได้ท าการปรับปรุงการสอนของตน 

(5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ส่งผลสรุปการประเมินให้คณะและ

คณาจารย์ทราบ เพื่อท าการปรับปรุงตอ่ไป 

(6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยท าการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

ต่อไป 

 

2. บัณฑติ 

 หลักสูตรมีการติดตามบัณฑิตหลังส าเร็จการศกึษาโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ในทุกปี ส ารวจภาวะการมีงานท า นอกจากนี้ยังส ารวจความพึงพอใจของหลักสูตรเพื่อน าข้อมูลมาใช้ใน

การปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความตอ้งการบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 

3. นิสิต 

 3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต 

 (1) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ พร้อมกับจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ

จัดอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 (2) อาจารย์ทุกคนของคณะจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และ

ทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นสิิตเข้ารับค าปรึกษาได้  

 (3) คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการแก่นิสิต เพื่อให้

ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมทางวิชาการแก่นสิิต 

 (4) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอันเป็นประโยชน์แก่นิสติ 

 3.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 (1) มีระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และ /หรือมีความ

เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายที่คณะก าหนด 

 (2) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 (3) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มีความรู้ มีความรับผิดชอบ

ด้านการสอน มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมี

ประสบการณท์ าวิจัยหรอืประสบการณป์ระกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

      มีระบบการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ

การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค์ 

 4.3  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

      ส าหรับอาจารย์พิเศษวิทยากรบรรยายพิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้

ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต ดังนั้น คณะจึงก าหนดนโยบายว่าในหมวดวิชา

เฉพาะด้านจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนิสิต 
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จะต้องมีวุฒกิารศกึษาอย่างต่ าปริญญาโท หรอืมีต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชานั้น หรอืในสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน  ทั้งนี้ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้น

ต่ าปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า และมีประสบการณก์ารท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา ที่สอนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 

6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผูร้ับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 หลักสูตร 

 จากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของคณะจะท าใหท้ราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปี

เสนอคณบดี รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการ

หลักสูตรและแจ้งให้อาจารย์ในคณะและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 

และระดมความคดิเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป  

 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะด าเนินการทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บัณฑติ ทั้งนี ้การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกล

ยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายของมหาวิทยาลัย และความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 5.2 การเรียนการสอน  

 การเรียนการสอนควรเป็นในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก

ของแต่ละวิชาและแนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้า หรอืท าความเข้าใจประเด็นย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้ 

การสอนควรเน้นถึงแนวคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ และชี้ให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี เชื่อมโยงกับหลักกฎหมาย เพื่อให้นสิิตสามารถปรับใช้แนวคิดหลัก

กฎหมายให้เข้ากับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้

ผูเ้รียนได้มกีารฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้

แล้วมาเสนอเพื่อสรา้งทักษะในการอภปิรายและน าเสนอ  

 นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่เป็นส่งเสริมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง

น้อย 6 ด้าน อันเกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายจะท าให้

ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและเป็น

ระบบ มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

และเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้มี

คุณธรรม จรยิธรรมในตนเองและวิชาชีพ รวมทั้งมบีุคลิกภาพที่เหมาะสม 

 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

ประเมินผู้เรยีนจากการวัดและประเมินผลต่าง ๆ เชน่ ผลการสอบข้อเขียนทดสอบความรู้  

งานที่มอบหมายการสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน 

รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ประเมินจากสถานประกอบการหรือผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาที่ผู้เรียนไปฝึกปฏิบัติงาน และการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1  การบรหิารงบประมาณ 

   คณะมีการวางแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อด าเนินการจัดซื้อหนังสือ ต ารา วารสาร 

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียน

การสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และเตรียมพร้อมในการสร้างสภาพ

แวดลอมในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองของนสิิต 

   ทั้งนี ้การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

 (2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ

ด าเนนิการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. 2548 

 (3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วย

มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรูแ้ละสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

   มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น

ห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น และมีการจัดสรรงบประมาณครบถ้วน โดยคิดต่อ

จ านวนนิสิตและบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้

บริการในการสบืค้นขอ้มูลและสื่อสารสนเทศ ประกอบด้วย 
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จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 

หนังสือภาษาไทย 2,880 เล่ม 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 392 เล่ม 

วารสารภาษาไทย 11 รายชื่อ 

วารสารภาษาต่างประเทศ 11 รายชื่อ 

ฐานขอ้มูลออนไลน์ 10 ฐาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับการสบืค้นสารสนเทศ 50 เครื่อง 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 

วิทยานิพนธ์ 700 เล่ม 

หนังสือกฎหมาย 3,605 เล่ม 

ค าพิพากษาฎีกา ปี 2485-ปัจจุบัน 826 เล่ม 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 (1) มีการส ารวจและศึกษาความต้องการ และมาวางแผนการจัดหารวมทั้งการจัดสรรการ

ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 (2) ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ ต ารา และ

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์  นิสิต และผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเพื่อใช้

ในการประกอบการเรียนการสอน 

 (3) จัดห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ และคณะอื่น ๆ สามารถ

สืบค้นและแสวงหาความรู้ได้จากหนังสือ ต ารา วารสาร ประมวลกฎหมาย ค าพิพากษาฎีกา และอื่น ๆ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศภายในห้องสมุดกฎหมายกฎหมาย และศูนย์บรรณสารและสื่อการ

สอนมหาวิทยาลัยพะเยา 

 (4) พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องสมุดกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

 (5) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นิสิตตามที่ต่าง ๆ และห้องคอมพิวเตอร์ในอัตราส่วนนิสิต : 

จ านวนเครื่องคอมพวิเตอร์ อย่างนอ้ยเท่ากับ 5:1 

  (6) ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ และสื่อที่ใช้

ประกอบการเรียนการสอน 

  (7) ประสานงานและสนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต ารา เอกสาร และสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนและสื่อที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติการในห้องศาลจ าลองอย่างเพียงพอ 

  (8) ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
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 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  (1) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยคณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นิสิตในแต่ละปี 

เพื่อวางแผน จัดหา และติดตามประเมินผลการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  (2) ติดตามการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย 

  (3) น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึงการ

ผลิตบัณฑิตที่คาดหวัง สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) พันธกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ของ

มหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   และ

สถานการณภ์ายนอกหรอืการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

     

2. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด             ของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3     และ 

มคอ.4 ที่สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน     

ในหลักสูตร ก่อนเปิดการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

 

     

3 .  มีการประ เมินผลการด า เนินการของรายวิชา              

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของ

นิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาทุกรายวิชา         

ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และน าไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

     

4.  มีการประเมินผลการด า เนินการของหลักสูตร               

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถิติของนิสิตการบริหาร

จัดการหลักสูตร สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

และน าไปวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

5. มีการด าเนินการของหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) และเกณฑอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และมีการประชุมหารือเพื่อติดตาม วางแผนปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อย่างสม่ าเสมอ 

     

6.  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหมทุ่กคน 

 ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

     

7. อาจารย์ประจ าและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอนของหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

     

8. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่       

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้

บัณฑติที่มีตอ่บัณฑติใหม่ เป็นไปตามที่หลักสูตรคาดหวัง 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

              การเรียนการสอนควรเป็นในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก

ของแต่ละวิชาและแนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้า หรอืท าความเข้าใจประเด็นย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้ 

การสอนควรเน้นถึงแนวคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ และชี้ให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี เชื่อมโยงกับหลักกฎหมาย เพื่อให้นสิิตสามารถปรับใช้แนวคิดหลัก

กฎหมายให้เข้ากับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้

ผูเ้รียนได้มกีารฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้

แล้วมาเสนอเพื่อสรา้งทักษะในการอภปิรายและน าเสนอ  

 นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่เป็นส่งเสริมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง

น้อย 6 ด้าน อันเกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายจะท าให้

ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและเป็น

ระบบ มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

และเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้มี

คุณธรรม จรยิธรรมในตนเองและวิชาชีพ รวมทั้งมบีุคลิกภาพที่เหมาะสม 

 ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ควรจะมีการน ากระบวนการดังตอ่ไปนีม้าใช้ 

(1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อน าไปปรับเทคนิคหรือกล

ยุทธ์การสอนให้เหมาะสมต่อไป 

(2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบ หรือการ

ปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นต้น และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง

ในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับเทคนิคหรอืกลยุทธ์การสอนใหเ้หมาะสมกับนิสติแต่ละ

ช้ันปี 

(3) มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ระหว่างอาจารย์ด้วยกัน เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้

ของนสิิตแต่ละช้ันปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน 
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(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผล 

การประเมินกลยุทธ์การสอนและข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

(5) จัดประชุมการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน โดยมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

ค าแนะน า 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1)  ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์ 

การสอน และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา 

(2)  อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนรว่มงานประเมินทักษะการเรียนการสอน 

(3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน สรุปผล

การใช้แผนกลยุทธ์การสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุง 

พัฒนากลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

(1)  แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรอันประกอบด้วยผู้มีสว่นได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

(2)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผน และประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้ 

การประเมินจากเอกสารหลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร เช่น ผลการสอบข้อเขียน 

การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม  การให้คะแนน

โดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน รวมทั้ง

การประเมินผลหลักสูตรอันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหาร

หลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น  

การประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การประเมินขององค์กรวิชาชีพ 

(ถ้ามี) เป็นต้น  

(3)  สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

  คณะนิติศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ในการประเมินผล 

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

  จากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของคณะจะท าใหท้ราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปี

เสนอคณบดี รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการ

หลักสูตรและแจ้งให้อาจารย์ในคณะและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 

และระดมความคดิเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป  

 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะด าเนินการทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บัณฑติ ทั้งนี ้การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกล

ยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายของมหาวิทยาลัย และความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยเปรียบเทยีบระหว่างหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 และ หลักสูตร นติิศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

 พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72  หนว่ยกติ 106 99 

   2.1  วชิาแกน  74 69 

   2.2  วชิาเอก  32 33 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ  18 21 

 2.2.1 วิชาเอกเลือก  14  12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 142 138 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ หลักสูตร     

นิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                     21  หน่วยกิต                    วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                     30  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษา                                9  หน่วยกิต                     กลุ่มวิชาภาษา                             12  หน่วยกิต  

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)              ปดิรายวชิา 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

3(2-2-5) เปิดรายวชิา

ใหม่ 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                         3  หน่วยกิต ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา  

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    ปดิรายวชิา 

 Civilization and Indigenous 

Wisdom 

    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)    

 Phayao Studies     

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลอืก 1  หน่วยกิต ปิดกลุ่มพลานามัย  

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)  
 

 ปดิรายวชิา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)  
 

 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)  
 

 

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)  
 

 

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1)  
 

 

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    ปดิรายวชิา 

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 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                           8 หน่วยกิต                        กลุ่มวิชาบูรณาการ                           18 หน่วยกิต  

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

ปดิรายวชิา 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา               3(3-2-5)                           เปิดรายวชิา

ใหม่     Citizen Mind by Citizenship  

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                    3(3-2-5)                             

    Multicultural  Society                                          

   003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล             3(3-2-5)                            

    Communication in Digital Society  

   003201 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม  3(3-2-5) 

    Health and Environment Management                           

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                3(3-2-5)                           

    Art of Living  

   004102 บุคลิกภาพและการแสดงออกนสงัคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า        9  หน่วยกิต ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก  

กลุ่มวิชาภาษา   

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปดิรายวชิา 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

3(3-0-6)    ปดิรายวชิา 

 Information Science for Study and Research    

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)    ปดิรายวชิา 

 Fundamental Laws for Quality of Life          

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community     

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)    ปดิรายวชิา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science    

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age     

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

 

3(3-0-6)    
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    ปดิรายวชิา 

 Energy and Technology  Around  Us    

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปดิรายวชิา 

กลุ่มวิชาบูรณาการ   

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปดิรายวชิา 

หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต  

วชิาแกน 74 หน่วยกิต วชิาแกน 69 หน่วยกิต  

100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(3-0-6)            

 Civil Law: General Principles 

 ความหมาย บ่อเกิด ที่มา และวิวัฒนาการของ

กฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน ประเภทและล าดับศักดิ์ของ

กฎหมาย การใช้ การตีความ และการอุดช่องว่างของกฎหมาย 

สิทธิและผู้ทรงสิทธิในกฎหมายแพ่ง การเปลี่ยนแปลง การโอน

และการระงับซึ่งสิทธิ บุคคล ความสามารถของบุคคล และ

สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์บรรพ 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 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(2-2-5) 

 Civil Law: General Principles 

 ความหมาย บ่อเกิด ที่มา และวิวัฒนาการของกฎหมาย

แพ่งและกฎหมายเอกชน การใช้ การตีความ และการอุด

ช่องว่างของกฎหมายแพ่ง สิทธิและผู้ทรงสิทธิในกฎหมายแพ่ง 

การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ บุคคล 

ความสามารถของบุคคล และสาระส าคัญของกฎหมายแพ่ง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 1-2 

 Meaning, sources of law, and evolution of civil and 

private law, application, interpretation, and filling the gaps in 

civil 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction of Public Law 

 แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ ความหมายของ

กฎหมายมหาชน บ่อเกิดที่มา ลักษณะทั่วไปและประเภทของ

กฎหมายมหาชน หลักการและนิติวิธีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 

ทฤษฎีวา่ด้วยรัฐกับการจัดโครงสรา้งของรัฐ 

 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 

100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction of Public Law 

 ความหมายของกฎหมายมหาชน แนวความคิด ทฤษฎี 

วิวัฒนาการ แหล่งที่มา ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมาย

มหาชน หลักการและนิติวิธีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่า

ด้วยรัฐ, การจัดโครงสร้างของรัฐ  การใช้อ านาจรัฐ ประโยชน์

สาธารณะ การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจรัฐ การมีส่วนร่วม

ของประชาชน การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 Meaning of public law, concepts, theories, evolution, 

sources, general aspects and types of public law, principles 

and legal methods of public law, theories of state, structure 

of state, the exercise of state power, public interest, check 

and balance of state power, people participation, searching 

and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other 

related organizations 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100102 กฎหมายนิติกรรมและสญัญา 3(3-0-6) 

 Juristic Act and Contract Law 

                 ความหมาย และลักษณะของนิติกรรม การแสดง

เจตนา ผลของการแสดงเจตนา โมฆะกรรม โมฆียกรรม 

ระยะเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ความหมายและลักษณะของสัญญา 

การก่อให้เกิดสัญญา ผลของสัญญา และความระงับแห่ง

สัญญา ตามบรรพ 2 ลักษณะ 2 และกฎหมายเกี่ยวกับข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

 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 

100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(2-2-5) 

 Juristic Act and Contract Law 

 ความหมายและลักษณะของนิติกรรมการแสดงเจตนา

ผลของการแสดงเจตนา โมฆะกรรม โมฆียกรรม ระยะเวลาอายุ

ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 

4 ถึง 6 ความหมายและลักษณะของสัญญาการก่อให้เกิด

สัญญา ผลของสัญญา และความระงับแห่งสัญญาตามบรรพ 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100103 กฎหมายทรัพย์สิน 3(3-0-6)   

 Property Law 

 ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ 1 และ

ตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึง

ทรัพยสิทธิ และบุคคลสิทธิ 

 Meaning, types of property under the Civil and 

Commercial Code Book I and Book IV, and property rights and 

rights over the individual  

100113 กฎหมายทรัพย์สิน 3(2-2-5) 

 Property Law 

 ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ 1 และ

ตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การได้มา

ซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์

รวม ทรัพยสิทธิ์ประเภทต่างๆ 

 Meaning, types of property under the Civil and 

Commercial Code Book I and Book IV, acquisition of 

ownership, extent of ownership, exercise of ownership, co-

ownership, types of jus in rem 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 
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หลักสูตร  
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สาระที่

ปรับปรุง 

100104  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)   

 Constitutional Law 

 ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคิด และ

หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการการจัด

องค์กรและสถาบันทางการเมือง การใช้อ านาจรัฐและการ

ควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ

และเสรภีาพของประชาชน  

 

 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  

100114  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 

 Constitutional Law 

 ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคิด และ

หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการการจัด

องค์กรและสถาบันทางการเมือง การใช้อ านาจรัฐและการ

ควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 

 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, searching and analyzing the legal issues, 

case laws, decisions of other related organizations 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100200 กฎหมายลักษณะหนี ้ 3(3-0-6)   

 Obligations Law 

 ความหมายของหนี ้บ่อเกิดแห่งหนี ้วัตถุแหง่หนี ้ผล

แห่งหนี ้ลูกหนีร่้วม เจ้าหนีร่้วม การโอนสิทธิเรียกร้อง การระงับ

แห่งหนี ้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 

100210 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(2-2-5) 

 Obligations Law 

 ความหมายของหนี ้บ่อเกิดแห่งหนี ้วัตถุแห่งหนี ้ผลแห่ง

หนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน การโอนสิทธิเรียกร้อง ความ

ระงับแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 

และการฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมาย 

 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100201 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  3(3-0-6)   

 และลาภมิควรได ้   

 Wrongful Act, Management of Affairs  

 Without Mandate and Undue Enrichment Law 

 ความรับผิดทางละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิรโทษ

กรรม จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  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 

100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  3(2-2-5) 

 และลาภมิควรได้ 

 Wrongful Act, Management of Affairs 

  Without Mandate and Undue Enrichment Law 

 ความรับผิดทางละเมิดค่าสินไหมทดแทนนิรโทษกรรม 

จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 และ 5 และความรับผดิทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ และฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทาง

กฎหมาย 

 Liability for wrongful acts and the compensation, 

justifiable acts, management of affairs without mandate and 

undue enrichment under the Civil and Commercial Code, Book 

II, title III, IV and V and liability for wrongful acts of officials 

and analyzing on importance legal issue training 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 
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หลักสูตร  
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สาระที่

ปรับปรุง 

100202 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 3(2-2-5)   

 Criminal Law : General Principles 

 หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา 

โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา 

การพยายามกระท าความผิด  ตัวการและผู้สนับสนุน  การ

กระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระท าความผิด

อีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 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 

100212 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 3(2-2-5) 

 Criminal Law: General Principles 

 หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา 

โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา 

การพยายามกระท าความผิด  ตัวการและผู้สนับสนุน  การ

กระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระท าความผิด

อีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์ 3(2-2-5) 

 และหลกัประกัน  

 Loan, Deposit and Security Transactions Law 

 กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ าประกัน 

จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 

100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกัน และตัวแทน 3(2-2-5) 

 Loan, Security Transaction and Agency Law 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ค้ าประกัน จ านอง 

จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  และ

กฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้า ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ร่างหนังสือมอบอ านาจ สัญญากู้ยืม 

และสัญญาเกี่ยวกับหลักประกัน 

 Legal principles pertaining to loan, surety ship, 

mortgage, pledge under the Civil and Commercial Code, Book 

III and Law on agency and brokerage under the Civil and 

Commercial Code, Book III, drafting written authority, loan 

contract, and contracts relating to security transaction 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 

100204 เอกเทศสัญญา 1 3(2-2-5)

 Specific Contracts I 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซือ้ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่า

ทรัพย์ เช่าซือ้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

 Legal principles pertaining to sale, exchange, gift, 

hire of property, hire purchase under the Civil and Commercial 

Code, Book III 

100213 เอกเทศสัญญา 3(2-2-5) 

 Specific Contracts 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่า

ทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  การเขียนสัญญาซื้อขาย และ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมาย 

 Legal principles pertaining to sale, exchange, gift, hire 

of property, hire purchase, employment wages and carriage 

under the Civil and Commercial Code, Book III, writing sale 

contract and analyzing importance legal issues 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 

100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(2-2-5) 

 Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 

2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานต่าง ๆ 

 Legal principles pertaining to specific offenses in 

Book II of the Penal Code and petty offenses 

100214 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(2-2-5) 

 Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 

2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานต่าง ๆ 

 Legal principles pertaining to specific offenses in Book 

II of the Penal Code and petty offenses 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 



121 

หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 

 และระบบศาลไทย  

 Constitution of Courts of Justice  

 and Thai Judicial System 

 ประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม โครงสร้างและ

การบริหารงานของศาลยุติธรรม  ต าแหน่งและอ านาจของผู้

พิพากษาที่เป็นหัวหน้าและผูท้ าการแทน เขตอ านาจศาล อ านาจ

ของผู้พิพากษาคนเดียว องค์คณะผู้พิพากษา การจ่ายส านวน

คดี การเรียกคืนหรือโอนส านวนคดี และการขอคืนส านวนคดีใน

ศาลยุติธรรม 

 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  

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 

 และระบบศาลไทย  

 Constitution of Courts of Justice  

 and Thai Judicial System 

 ประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม โครงสร้างและ

การบริหารงานของศาลยุติธรรม  ต าแหน่งและอ านาจของผู้

พิพากษาที่เป็นหัวหน้าและผูท้ าการแทน เขตอ านาจศาล อ านาจ

ของผู้พิพากษาคนเดียว องค์คณะผู้พิพากษา การจ่ายส านวน

คดี การเรียกคืนหรือโอนส านวนคดี และการขอคืนส านวนคดีใน

ศาลยุติธรรม 

 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  

 ปรับ

รหัสวชิา 

 

100207 เอกเทศสัญญา 2 2(2-0-4)   

 Specific Contracts II 

 กฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้า ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 15-16 และการ

จ้างแรงงาน จ้างท าของ และรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ 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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

 น า

เน้ือหารวม

กับรายวชิา

กฎหมาย

กูย้มื 

หลักประกัน

และตัวแทน 
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100208 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6)   

 Administrative Law 

 หลักทั่วไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง 

การจัดระเบียบบริหารราชการทางปกครอง การกระท าทาง

ปกครอง ค าสั่งและผลบังคับของค าสั่งทางปกครอง การเพิก

ถอนค าสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง บริการ

สาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่า

ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณา

คดีในศาลปกครอง 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 

100216 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5) 

 Administrative Law 

 หลักทั่วไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง 

การจัดระเบียบบริหารราชการทางปกครอง การกระท าทาง

ปกครอง ค าสั่งและผลบังคับของค าสั่งทางปกครอง การเพิก

ถอนค าสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง บริการ

สาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่า

ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณา

คดีในศาลปกครอง การบังคับคดีปกครอง การค้นคว้า และการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค า

วินจิฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง 

 General principles and significant aspects of 

administrative law, administrative organizations, 

administrative act, order and effect of administrative order, 

revocation of administrative order , administrative execution, 

public service, law on administrative procedure, law on 

liability of illegality administrative act, law on regulation of civil 

servant, administrative court, administrative court’s 

procedures, execution of administrative judgment, searching 

and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other 

related organizations 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100209 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)   

  Family Law 

 การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรยิา 

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของการสมรส การ

สิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร 

ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยง

ด ูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 

100217 กฎหมายครอบครัว 2(1-3-4) 

 Family Law 

 การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา 

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของการสมรส การ

สิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร 

ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเลี้ยงดู 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมาย 

 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, 

and analyzing on importance legal issue training 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับลด

หน่วยกิต 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

คน้ควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(3-0-6)   

 Partnership and Company Law 

 ความหมายของหุ้นส่วนบรษิัท การจดทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วน การเลิกและการช าระ

บัญชีห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบ

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดตั้งและจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด การน าบทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญมา

บังคับใช้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้ง

บริษัท หุ้นและผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

เงินปันผลทุนส ารอง เพิ่มทุนลดทุน เลิกบริษัท ควบบริษัท การ

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็น

บริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด  

  

              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  

100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(2-2-5) 

 Partnership and Company Law 

 ความหมายของหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วน การเลิกและการช าระ

บัญชีห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบ

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดตั้งและจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด การน าบทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญมา

บังคับใช้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้ง

บริษัท หุ้นและผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

เงินปันผลทุนส ารอง เพิ่มทุนลดทุน เลิกบริษัท ควบบริษัท การ

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็น

บริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   

 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100300 กฎหมายมรดก 3(3-0-6)   

 Succession Law 

 ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมายมรดก 

ทรัพย์มรดก และการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท 

การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก 

พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก อายุความมรดก ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 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 

100310 กฎหมายมรดก 3(2-2-5) 

 Succession Law 

 ความเป็นมาและเจตนารมณข์องกฎหมายมรดก ทรัพย์

มรดก และการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การ

เสียสิทธิ ในการรับมรดก สิทธิ โดยธรรมในการรับมรดก 

พินัยกรรม และการเขียนพินัยกรรม การจัดการและปันทรัพย์

มรดก อายุความมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 6   

 History and intent of the succession law, estate and 

devolution of an estate, heir ship, renunciation of an estate, 

statutory right of inheritance, will, writing a will,  

administration and distribution of an estate and prescription 

under the Civil and Commercial Code, Book VI 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับลด

หน่วยกิต 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

 

100301 ตราสารเปลี่ยนมือ 3(3-0-6)   

        Negotiable Instruments 

 กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลักทั่วไป

เกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค การออกและ

การสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวัล ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และตราสารเปลี่ยนมือ

ประเภทต่าง ๆ และความรับผดิตามพระราชบัญญัติความรับผิด

อันเกิดจากการใชเ้ช็ค 

 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 

100311 ตราสารเปลี่ยนมือ 2(1-3-4) 

 Negotiable Instruments 

 กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลักทั่วไป

เกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค การออกและ

การสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวัล  ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และตราสารเปลี่ยนมือ

ประเภทต่าง ๆ และความรับผดิตามพระราชบัญญัติความรับผิด

อันเกิดจากการใชเ้ช็ค 

 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับลด

หน่วยกิต 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

 

100302 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 1 3(2-2-5)   

      Civil Procedure Law I 

  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป 

และวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง 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 

 

100312 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 3(2-2-5) 

 Civil Procedure Law  

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บททั่วไป  วิธี

พิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อน

พิพากษาและการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 

 Legal principles pertaining to civil procedure, general 

provisions, procedure in Courts of First Instance, appealing and 

revision, interim-injunction and execution of judgments or 

orders according to the Civil Procedure Code  

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับชื่อ

วชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100303 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  3(2-2-5)   

 Criminal Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  อ านาจ

พนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาวิธีพิจารณาใน

ศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณา

ความอาญา 

 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 

100313 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 3(2-2-5) 

 Criminal Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา อ านาจพนักงาน

สอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 

 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

100304 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6)   

 แผนกคดีเมือง   

 Public International Law 

 ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ 

ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน 

บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขตอ านาจของรัฐ ความคุ้ม

กันจากเขตอ านาจของรัฐ สนธิสัญญา ความรับผิดในทาง

ระหว่างประเทศของรัฐ และการระงับข้อพิพาทในทางระหว่าง

ประเทศโดยสันติ 

 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 

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(2-2-5) 

 Public International Law 

 ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ 

ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน 

บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขตอ านาจของรัฐ ความคุ้ม

กันจากเขตอ านาจของรัฐ สนธิสัญญา ความรับผิดในทาง

ระหว่างประเทศของรัฐ และการระงับข้อพิพาทในทางระหว่าง

ประเทศโดยสันติ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อ

พิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรมระหว่าง

ประเทศ 

 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, 

searching and analyzing  the legal dispute of International 

Court of Justice 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

 

100305 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 2  3(2-2-5) 

 Civil Procedure Law II 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์

และฎีกา และวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตาม

ค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความ

แพ่งภาค 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 

ปิดรายวิชา  ปิด

รายวชิา 

 น า

เน้ือหาไป

รวมกับ

รายวชิา

กฎหมายวธิี

พจิารณา

ความแพง่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100306 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 Evidence Law 

 ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของ

ศาลทั้ งคดี แพ่ งและคดีอาญา  การ รับฟั งห รือไม่ รับฟั ง

พยานหลักฐาน  พยานบอกเล่าและพยานความเห็น  ข้อ

สันนิษฐานของกฎหมายและภาระการพิสูจน์ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และประมวลกฎหมาย

วิธีพจิารณาความอาญา 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 

100315 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 Evidence Law 

 ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล

ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน 

พยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อสันนิษฐานของกฎหมาย

และภาระการพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง ภาค 1 และประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

100307  กฎหมายระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

            แผนกคดีบคุคล                           

            Private International Law 

             ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่าง

ประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชนในทางระหว่าง

ประเทศ สถานภาพของเอกชน นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะระหว่าง

ประเทศ ทั้งตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การแก้การขัดกัน

แห่งกฎหมาย  กระบวนการพิจารณาคดีในทางระหว่างประเทศ

และการยอมรับค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ 

              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 

100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(2-2-5) 

 Private International Law 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ 

สถานภาพของเอกชน นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ 

ทั้งตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การแก้การขัดกันแห่ง

กฎหมาย  กระบวนการพิจารณาคดีในทางระหว่างประเทศและ

การยอมรับค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ การบังคับใช้

กฎหมายในทางปฏิบัติ การสืบค้นและการวิเคราะห์การได้รับ

สัญชาติของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย 

 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 , enforcement of 

law in practice, searching and analyzing the nationality of 

stateless people in Thailand 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 

100400 หลักวิชาชีพนกักฎหมาย 2(2-0-4)Legal 

Profession 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความรับผิดชอบ 

จรรยาบรรณ หน้าที่และงานของนักกฎหมายในหน่วยงาน     

ต่าง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้

ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 

 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 

100115 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4)

 Legal Profession 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย  ความรับผิดชอบ 

จริยธรรม หน้าที่และงานของนักกฎหมายในหน่วยงานต่าง ๆ 

มรรยาทและวินัย อุดมคติของนักกฎหมาย องค์กร และการ

ควบคุมก ากับดูแลผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมาย 

 Evolution of legal profession, responsibilities, ethics, 

duties and works of lawyers in various branches, legal 

professional ethics, discipline and the ideal of lawyer, 

organizations, regulating and controlling of legal profession 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100401 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 

 Legal Philosophy 

 ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญากฎหมายใน

ส านักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็นรากฐานของ

ทฤษฎีกฎหมาย ความยุติธรรม ความเสมอภาค อทิธิพลของนิติ

ปรัชญาต่อการสรา้งและการใชก้ฎหมาย 

 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 นิติปรัชญา 2(1-3-4) 

 Legal Philosophy 

 ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญากฎหมายใน

ส านักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็นรากฐานของ

ทฤษฎีกฎหมาย ความยุติธรรม ความเสมอภาค อทิธิพลของนิติ

ปรัชญาต่อการสรา้งและการใชก้ฎหมาย 

 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

   100411 กฎหมายวิธีพจิารณาความ 2(1-3-4) 

 ทางกฎหมายมหาชน 

 Public Procedure Law 

 พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบศาลทางกฎหมาย

มหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง การควบคุมการใช้

อ านาจมหาชนโดยองค์กรตุลาการ เขตอ านาจของศาล

รัฐธรรมนูญ เขตอ านาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี และ

การบังคับคดี การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย ค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธี

พิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 

 Development, concepts, theories, public law court 

system, constitution court, administrative court, judicial control 

on exercised public power, jurisdiction of constitution court, 

jurisdiction of administrative court, court’s procedure, 

execution of judgment, searching and analyzing the legal 

issues, case laws, decisions of other related organizations  

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

วชิาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ                                           21 หน่วยกิต  

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

 English for Lawyers I 

 การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์กฎหมาย 

การอ่านและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมาย

เบือ้งต้น 

 

 

 The use of fundamental English regarding to law 

vocabulary and basic reading comprehension on legal 

documents 

 

 

100320 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(2-2-5) 

 English for Lawyers  

 การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศัพท์กฎหมาย และการ

อ่านท าความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมาย  การเขียน

เอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญา และการโต้ตอบเอกสาร

ทางกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ การติดต่อสนทนาและเจรจากับ

ลูกความชาวต่างชาติ 

 The use of English language regarding to law 

vocabulary and basic reading comprehension on legal 

documents, writing of legal documents, drafting of contracts 

and other forms of legal correspondence, communication and 

negotiation with international clients 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับชื่อ

วชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100311 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2  3(2-2-5) 

 English for Lawyers II  

 การใชภ้าษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะการ

เขียนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญา และการโต้ตอบ

เอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ 

 The use of English language regarding law, writing 

of legal documents, drafting of contracts and other forms of 

legal correspondence  

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

 น า

เน้ือหาปรับ

ไปรวมใน

รายวชิา

ภาษาอังกฤ

ษส าหรับนัก

กฎหมาย 

100312 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 

 Taxation Law 

 แนวความคิด หลักการของการภาษีอากร  หลัก

กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะและอากรแสตมป์ 

 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 

100321 กฎหมายภาษีอากร 3(2-2-5) 

 Taxation Law 

 แนวความคิด หลักการของการภาษีอากร  หลัก

กฎหมายภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ

บุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ และ

ภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 Conception, principles of taxation, legal principles of 

taxation, personal income tax, corporate income tax, value 

added tax, specific business tax and stamp duty and tax 

related to property  

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 ปรับลด

ชั่วโมง

การศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100313 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 

  Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน  วิวัฒนาการของกฎหมาย

แรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับเงินทดแทน การ

ระงับข้อพิพาทแรงงาน  

           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  

100322 กฎหมายแรงงาน 33-0-6) 

 Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน  วิวัฒนาการของกฎหมาย

แรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับเงินทดแทน การ

ระงับข้อพิพาทแรงงาน 

 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  

 ปรับ

ค าอธิบาย 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100410 ประวัติศาสตรก์ฎหมายไทย 2(2-0-4) 

           Thai Legal History 

 ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายสกุลต่าง ๆ ที่

ส าคัญ ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยนับแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะสภาพของระบบกฎหมายไทยก่อนการ

ปฏิรูประบบกฎหมาย ตลอดจนอิทธิพลของระบบกฎหมายสกุล

ต่าง ๆ ของตะวันตกที่มีต่อกฎหมายไทย 

 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 

 

100120 หลักพืน้ฐานและประวัติศาสตร์ 2(1-3-4) 

 กฎหมาย 

 Fundamental Principle and Legal History 

 ความหมาย บ่อเกิด ที่มาแห่งกฎหมาย ระบบกฎหมาย 

นิติวิธี ประเภทและล าดับศักดิ์ของกฎหมาย ความยุติธรรม 

หลักนิติธรรม สิทธิและหน้าที่  ความรับผิดทางกฎหมาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ วิวัฒนาการ

ระบบกฎหมายสกุลหลักและระบบกฎหมายไทยจากอดีตถึง

ปัจจุบัน สภาพระบบกฎหมายไทยก่อนการปฏิรูป และอิทธิพล

ของระบบกฎหมายสกุลหลักในตะวันตกที่มีต่อกฎหมายไทย 

 Meaning, sources of law, legal system, legal 

methodologies, types and hierarchy of law, Justice, The Rule 

of Law, rights and duties, legal responsibilities, interrelation 

among laws and other sciences, evolution of the major legal 

systems and Thai legal system from the past to present, the 

Thai legal system before reformation, and the influences of 

the western major legal system to Thai laws 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับชื่อ

วชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

 

100411 ว่าความและศาลจ าลอง  2(1-2-3) 

 Advocacy and Moot Court  

 หลักวิชาว่าความ การเตรยีมคดี การเขียนค าฟ้องและ

ค าให้การ วิธีซักถามพยาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติโดยจัดขึ้นใน

รูปศาลจ าลอง 

 Principles of advocacy, the preparation of case, 

plaint and answer writing, evidence examination, including a 

training in Moot Court  

100420 ว่าความและศาลจ าลอง 2(1-3-4) 

 Advocacy and Moot Court  

 หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนค าฟ้องและ

ค าให้การ วิธีซักถามพยาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติโดยจัดขึ้นใน

รูปศาลจ าลอง 

 Principles of advocacy, the preparation of case, plaint 

and answer writing, evidence examination, including a 

training in Moot Court  

 ปรับ

รหัสวชิา 

100412 ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 

 Research Methodology 

 ความหมายและความส าคัญของการวิจัยรูปแบบ

หลั กการและวิ ธี การวิ จั ย  ประ เภทของการวิ จั ย  ก าร

ตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การอภิปราย 

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับบริบท

ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  

 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 

100421 ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-3-4) 

 Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย สมมติฐานการวิจัย รูปแบบ หลักการและวิธีการวิจัย 

ประเภทของการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การอภิปราย

ผล การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับ

บรบิททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  

 Definition, importance and objectives of research, 

research presumption, form, principles and research 

methodologies, types of research, legal research, discussion, 

analyzing on importance legal issues problems related to 

social, economic and political areas 

 

 

 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

 100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(1-3-4) 

 Intellectual Property Law 

 หลักการและทฤษฎีของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท

ของทรัพย์สินทางปัญญา การให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย

ท รัพ ย์สินทางปัญญาโดยเน้น  ลิ ขสิทธิ์  สิทธิบั ตร  และ

เคร่ืองหมายการค้า และวิธีการขอรับการคุ้มครอง    

 Principles and theories of intellectual property, types 

of intellectual property, intellectual property protection 

emphasizing on copyright, patent and trademark, intellectual 

property protection process    

ยา้ยมาจาก

วชิาเอก

เลือก 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

 

 

100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 2(1-3-4) 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Environmental and Natural Resources  

 Conservation Law 

 ความหมาย พัฒนาการและโครงสร้างกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลพิษ

ทางน้ า อากาศ และเสียง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายจากแหล่งมลพิษ หลักการและความส าคัญของการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทของ

ประชาชนและองค์กรเอกชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รวมตลอดถึงการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Meaning, evolution and structure of environmental 

and natural resources conservation law, water, air and noise 

pollution control, solid and hazardous waste management 

from point source, principle and significance of environmental 

impact assessment, enhancement on role of population and 

non-government organization to conserve environmental 

quality, as well as environmental and natural resources 

conservation law enforcement 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

 

 

100422 กฎหมายบรหิารงานภาครัฐ 2(1-3-4) 

 Governmental Administration Law  

 แนวคิด หลักการจัดระเบียบและโครงสร้างเจ้าหน้าที่

ของรัฐในปัจจุบัน กฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ การ

บรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ความลับของราชการ งบประมาณ การคลังและพัสดุ การยก

ร่างแก้ไขบัญญัติและอนุบัญญัติต่าง ๆ การตอบข้อหารือด้าน

กฎหมาย 

 Concepts, Principles of Organizing Government Officer 

and Structure in present, Civil Servants Organizing Laws, 

Good Governance, Government Information Law, Government 

Secret, Budget, Finance and Supplies, Law Drafting and 

amendment, Legal advisory 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

 100422 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย             6(0-18-9) 

 Legal Professional Internship Clinic 

 หลักการประกอบวิชาชีพกฎหมายในองค์กรทาง

กฎหมายๆ จริยธรรมนักกฎหมายในการฝึกประสบการณ์ การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายในองค์กรทางกฎหมายต่างๆ 

การติดตามผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กฎหมาย 

 Principle of Legal Profession in Legal Organizations, 

Lawyer Ethics in Externship, Legal Knowledge Application in 

Legal Organizations, Monitoring and Evaluation of Externship 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

วชิาเอกเลือก 14 หน่วยกิต 

นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลาย

สาขาวิชารวมกันก็ได ้ให้ครบ จ านวน 14 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

วชิาเอกเลือก                                            12 หน่วยกิต 

นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง  

 

สาขากฎหมายมหาชน กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน ปรับชื่อ 

100420 กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 

 และทรัพยากรธรรมชาติ             

 Law on the Conservation of Environment  

 and Natural Resources 

 แนวคิด นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ต่าง ๆ การควบคุมและจัดการมลพิษประเภทต่าง ๆ ข้อพิพาท

แ ล ะ ก า ร ร ะ งั บ ข้ อ พิ พ า ท เ กี่ ย ว กั บ สิ่ 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    

ปิดรายวิชา 

 

 

 ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100421 ศาลปกครองและวิธีพิจารณา 2(2-0-4) 

 คดีปกครอง  

 Administrative Court and Procedure 

 ที่มา ระบบ ต่าง ๆ ของศาลปกครอง การควบคุมการ

ใช้อ านาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ เขตอ านาจ

ของศาลปกครอง องค์กรปกครอง 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 

ปิดรายวิชา 

 

 

.ปดิ

รายวชิา 

100422 กฎหมายวิธีปฏิบัติ 2(2-0-4) 

 ราชการทางปกครอง  

 Administrative Procedure Law 

 หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสารบัญญัติชั้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค าสั่งทางปกครอง การพิจารณาทาง

ปกครอง อ านาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง การ

เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับ

ทางปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 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 

100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติ 2(1-3-4) 

 ราชการทางปกครอง  

 Administrative Procedure Law 

 หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสารบัญญัติชั้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค าสั่งทางปกครอง การพิจารณาทาง

ปกครอง อ านาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง การ

เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับ

ทางปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของ

ศาลและค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 General substantive and procedural principles of 

administrative law relating to administrative officials, 

administrative orders, administrative consideration procedure, 

discretionary power, administrative order appealing, 

revocation of administrative orders, request for retrial, 

administrative execution and committee on administrative 

procedure, searching and analyzing the legal issues, case 

laws, decisions of other related organizations 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 
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หลักสูตร  
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สาระที่

ปรับปรุง 

100423 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 

 เบือ้งต้น  

 Fundamental of Public Economic Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิดที่มา และหลักการ

พื้นฐานในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรีนิยม 

หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรและวิธีการ

แทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ การควบคุมตรวจสอบการ

แทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยองค์กรตุลาการ 

 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 

100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 2(1-3-4) 

 Public Economic Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิด และหลักกฎหมาย

มหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรีนิยม หลักการแทรกแซงทาง

เศรษฐกิจ การจัดองค์กรและวิธีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐสวัสดิการ การควบคุมตรวจสอบการ

แทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยองค์กรตุลาการ การค้นคว้า และ

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค า

วินิจฉัยขององค์กรอื่นที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนทาง

เศรษฐกิจ 

 Conception, evolution, origin, sources and principles 

of public economic law, liberalism principle, principle of 

economic intervention, institutionalization, and measures of 

economic intervention of state, state enterprise, welfare state, 

controlling on state’s economic intervention by judicial bodies, 

searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions 

of other related organizations 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับชื่อ

วชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100424 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น 2(2-0-4) 

 Local Administrative Law  

 แนวความคิด วิวัฒนาการการปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง การจัดรูปแบบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจและการใชอ้ านาจ และการควบคมุ

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 Conception, evolution of local authorities, principle of 

decentralization, Organization of local authorities, function and 

power, controlling  

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100425 สัมมนากฎหมายมหาชน 2(0-4-2) 

 Seminar on Public Law  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

น าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นส าคัญทาง

กฎหมายมหาชน 

 Searching, data collection, analyze, presentation, 

discussion, critical related to an importance issue on Public 

Law 

ปิดรายวิชา 

 

 ปดิ

รายวชิา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

100426 กฎหมายสิทธิมนุษยชน               2(1-2-3) 

 Human Rights Law 

 ความหมายและปรัชญาของสทิธิมนุษยชน กฎหมาย

ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน กลไก วิธีการ และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทยและระหว่างประเทศ องค์กรที่ท าหน้าที่

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

 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  

ย้ายไปกลุ่มวิขากฎหมายระหว่างประเทศ ยา้ยไปกลุ่ม

วชิา

กฎหมาย

ระหวา่ง

ประเทศ 

100427  สิทธิขั้นพืน้ฐาน 2(2-0-4) 

 Basic Rights 

 บ่ อ เ กิ ด แ ล ะพัฒน าก า ร ข อ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐ า น 

ความหมาย และความส าคัญของสิทธิขั้ นพื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขั้นพืน้ฐาน ขอบเขตในการใช้สิทธิ

ขั้นพื้นฐาน กระบวนการในการรักษาและคุ้มครองสิทธิขั้น

พืน้ฐาน 

 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  

100332 สิทธิขั้นพืน้ฐาน 2(1-3-4) 

 Basic Rights 

 บ่อเกิดและพัฒนาการของสิทธิขั้นพื้นฐาน ความหมาย 

และความส าคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ประเภท

ของสิทธิขั้ นพื้นฐาน ขอบเขตในการใช้สิทธิขั้ นพื้นฐาน 

กระบวนการในการรักษาและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน การ

ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของ

ศาลและค าวินิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 Origin and development of basic rights, meaning and 

importance of basic rights under the constitution, types of 

basic rights, scope of basic rights, preservation and protection 

of basic rights process, searching and analyzing the legal 

issues, case laws, decisions of other related organizations  

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับเพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100428 กฎหมายการปกครอง 2(2-0-4) 

 ส่วนท้องถิ่นองักฤษ 

 English Local Government Law  

 พัฒนาการ แนวคิด และโครงสรา้งของกฎหมาย

ปกครองส่วนท้องถิ่นองักฤษ 

 Development, concepts and structure of English local 

government law 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 
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หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100429    กฎหมายที่ดิน                           2(2-0-4) 

               Land Law 

              ความหมายของที่ดิน หลักกฎหมายที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การควบคุม

การใชท้ี่ดิน การจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน ก าหนดสิทธิ์ในทีด่นิ 

และการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน 

   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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

 

100430 กฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น 2(2-0-4) 

 Local Taxation Law 

 ความหมาย ที่มา และหลักกฎหมายภาษีอากรส่วน

ท้องถิ่น การค านวณและจัดเก็บภาษีอากร การระงับข้อพิพาท

ทางภาษีอากรที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 Meaning, sources and local taxation law principles, 

calculation and collection, tax disputes resolution relating to 

local authorities   

น าไปรวมกับรายวิชาปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปรวมกับ

รายวชิา

ปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น 
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หลักสูตร 
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หลักสูตร  
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สาระที่

ปรับปรุง 

 100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 และภาษีอากรส่วนท้องถิ่น 2(1-3-4) 

 Local Government and Taxation Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิน่ 

หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง แผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจ การกระจายอ านาจทางการคลัง รายรับ 

รายจ่ายและการก่อหนี้ การจัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและฝา่ยบรหิาร ภารกิจ อ านาจ และหน้าที่ 

วินัยและความรับผิดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และการ

ควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความหมาย 

ที่มา และหลักกฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย การย่ืนแบบ

แสดงรายการ การค านวณและจัดเก็บภาษีอากร การระงับข้อ

พิพาททางภาษีอากรที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 Conception, evolution of local administrative 

authorities, principle of decentralization, plan and step of 

decentralization, fiscal decentralization, revenue, expense and 

debt, organization of local administrative authorities, 

executive and council, function, power and duties, disciplines 

and responsibilities for officer and controlling, meaning, 

sources and local taxation law principles, land and building 

tax, and signboard tax, filing of declared items, calculation 

and collection, tax disputes resolution relating to local 

authorities 

 เปิด

รายวชิาใหม่  

 

 

 

100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 2(1-3-4) 

 English Constitutional Law 

 ความหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หลัก

ความคิดพื้นฐาน แหล่งที่มาของรัฐธรรมนูญอังกฤษ สถาบันที่

ส าคัญตามรัฐธรรมนูญอังกฤษ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ รัฐสภา 

การปกครองส่วนกลาง การปกครองแบบโอนอ านาจ การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป การ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยขององค์กรอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 

 Definition, historical development, fundamental 

theoretical principles, sources of English Constitution, 

important institutions of English Constitution such as crown, 

parliament, central government, devolved government, local 

government, European Union Relationship, human rights 

protection, searching and analyzing the legal issues, case 

laws, decisions of other related organizations 

 เปิด

รายวชิาใหม่  
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หลักสูตร 
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หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

   100435 ระบบกฎหมายอังกฤษ 2(1-3-4) 

 English Legal System 

 ความหมาย หลักความคิดพื้นฐาน แหล่งที่มา ระบบ

ศาล ผู้พิพากษา ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย การให้ความ

ช่วยเหลือด้านกฎหมาย ระบบยุติธรรมทางอาญา ระบบ

ยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ ระบบยุติธรรมทางครอบครัว 

ระบบยุติธรรมทางปกครองของระบบกฎหมายอังกฤษ การ

เขียน การอ่าน การค้นคว้า การวิเคราะห์กฎหมาย และค า

ตัดสินของศาลในระบบกฎหมายอังกฤษ  

 Definition, historical development, fundamental 

theoretical principles, local government structure, local council, 

local executive, competences, local officer, local finance, 

relationship between state and local authorities, relationship 

between local authorities themselves of French local 

government law, writing, reading, searching and analyzing 

the legislations, case laws in English legal System 

ยา้ยจาก

สาขาวชิา

กฎหมาย

อาญาและ

กระบวนการ

ยุติธรรม 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

 

   100433 กฎหมายประกันสังคม 2(1-3-4) 

 Social Security Law 

 หลักทั่วไปกฎหมายแรงงาน ที่มาและวิวัฒนาการของ

กฎหมายประกันสังคม สิทธิในการเข้าถึงประกันสังคม การ

คุ้มครองผู้ใช้แรงงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานตาม

กฎหมายประกันสังคม สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

ตามกฎหมายประกันสังคม การค้นคว้า และการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยของ

องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันสังคม 

 Principal and basic concepts of social security law, 

Source and Evolution of Social Security law, Right to social 

security, Laborer protection and  right of laborer  to social 

security law, Right and duty of employer and employee 

according to social security law, searching and analyzing the 

legal issues, case laws, decisions of other related 

organizations 

 เปิด

รายวชิาใหม่  

   100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน 2(1-3-4) 

 Current Topics in Public Law 

 กฎหมายมหาชนในปัจจุบัน ความหมาย ลักษณะ การ

บังคับใช้กฎหมาย คดีความทางมหาชนในปัจจุบัน และแนวโน้

วกฎหมายมหาชน 

 Current public law, meaning, characteristic, law 

enforcement, current dispute in public law and trend of public 

law 

 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 
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หลักสูตร 
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หลักสูตร  
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สาระที่

ปรับปรุง 

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ ปรับชื่อ 

100440 กฎหมายล้มละลาย  

 และการฟื้นฟูกิจการ 2(2-0-4) 

 Bankruptcy Law and Reorganization Law  

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

ล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจศาล กระบวนการพิจารณาคดี

ล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ 

 Evolution, characteristic and objective of bankruptcy 

law, debtors’ asset management, roles of receivers, court’s 

competence, bankruptcy procedures, reorganization  

100340 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ 2(1-3-4) 

 Bankruptcy Law and Reorganization Law  

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

ล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจศาล กระบวนการพิจารณาคดี

ล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ 

 Evolution, characteristic and objective of bankruptcy 

law, debtors’ asset management, roles of receivers, court’s 

competence, bankruptcy procedures, reorganization  

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100441 กฎหมายหลักทรัพย์ 

 และตลาดหลักทรัพย์  2(2-0-4) 

 Securities and Stock Exchange Law 

 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บตลาดการ เ งิ นและตลาดทุ น 

ความหมายของหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการ

กองทุนรวม การกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย

หลักทรัพย์ การซื้อหลักทรัพย์เพื่อการครอบง ากิจการ  และ

กฎหมายอื่น ๆ 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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100442     กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค          2(2-0-4) 

               Consumer Protection Law 

               แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ

ผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  กลไกและการบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

               Concept relating to the protection of rights and 

benefits of consumers, and principle of consumer protection 

law, procedure, mechanisms and legal enforcement relating 

to consumer protection  

100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-3-4) 

 Consumer Protection Law 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

ผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ

ผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  กลไกและการบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 Concept relating to the protection of rights and 

benefits of consumers, and principle of consumer protection 

law, procedure, mechanisms and legal enforcement relating 

to consumer protection   

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  
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สาระที่

ปรับปรุง 

100443 กฎหมายอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

 Industrial Law 

 หลักส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินงาน

อุตสาหกรรม การจัดตั้งโรงงาน การควบคุมโรงงาน กฎหมาย

โรงงาน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม  การจดทะเบียน

เคร่ืองจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ขอบเขตของกฎหมายที่ใชใ้น

การควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การควบคุมสิ่งที่เป็นพิษ

ที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม 

 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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100444 กฎหมายการแขง่ขันทางการค้า   2(2-0-4) 

 Trade Competition Law  

 ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย 

รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระท าที่มีผลต่อการแข่งขันทาง

การค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรการในการป้องกันการผูกขาดทาง

การค้าและการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ต่อการแข่งขันทางการค้า

หรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการร้องเรียนและ

การด าเนินคดีกับการปฏิบัติทางการค้าที่ผิดกฎหมาย ตลอดจน

ศึกษากฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน

และในทางระหว่างประเทศ  

 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  

100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 2(1-3-4) 

 Trade Competition Law 

 ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย รูปแบบ

พฤติกรรมหรือการกระท าที่มีผลต่อการแข่งขันทางการค้าที่ไม่

เป็นธรรม มาตรการในการป้องกันการผูกขาดทางการค้าและ

การขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ต่อการแข่งขันทางการค้าหรือขัดขวาง

การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการร้องเรียนและการด าเนินคดี

กับการปฏิบัติทางการค้าที่ ผิดกฎหมาย ตลอดจนศึกษา

กฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนและ

ในทางระหว่างประเทศ  

 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  

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100445 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ   2(2-0-4) 

 International Trade Law 

 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในทางระหว่างประเทศที่

เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญาการค้าระหว่างประเทศ 

ซีไอเอฟ ซีแอนด์เอฟ และเอฟโอบี สัญญาทางการค้า การรับ

ขน การขนส่ง การช าระราคา การประกันภัย ข้อตกลงต่าง  ๆ 

ขององค์การการค้าโลก  ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี

ศุลกากรและการค้า และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า กระบวนการระงับข้อพิพาททาง

การค้าระหว่างประเทศ และระเบียบวิธีปฏิบัติในทางการค้า

ระหว่างประเทศ 

 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  

ย้ายไปกลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ยา้ยไปกลุ่ม

วชิา

กฎหมาย

ระหวา่ง

ประเทศ 

100446 กฎหมายการลงทุน 2(2-0-4) 

 Investment Law 

 หลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่

เกี่ยวกับการลงทุน นโยบายของประเทศไทยในการส่งเสริมการ

ลงทุน สิทธิประโยชน์และกลไกในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการ

ลงทุน สนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน  องค์กรที่ท าหน้าที่

ส่งเสรมิการลงทุน และระงับข้อพิพาทการลงทุน 

 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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100447 การร่างสัญญา 

 และการเจรจาต่อรอง               2(1-2-3) 

 Contractual Drafting and Negotiation 

 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม และสัญญา

แบบต่าง  ๆ ตลอดจนการใช้ถ้อยค าภาษาให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย รวมทั้งศึกษาถึงการฝึกทักษะ และเตรียมการเจรจา

ต่อรอง 

 Juristic act, contractual drafting, type of contracts, 

including the use of legal vocabulary and terminology, 

Including preparation and skill in negotiating 

100440 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง 2(1-3-4) 

 Contractual Drafting and Negotiation 

 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม และสัญญาแบบ

ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ถ้อยค าภาษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

รวมทั้งศึกษาถึงการฝึกทักษะ และเตรียมการเจรจาต่อรอง 

 Juristic act, contractual drafting, type of contracts, 

including the use of legal vocabulary and terminology, 

Including preparation and skill in negotiating 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 

100448 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 

 International Taxation Law           

 ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบภาษีอากรระหว่างประเทศ 

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีซ้อน มาตรการภาษีเพื่อแก้ไขการจ ากัด

การประกอบธุรกิจโดยบรรษัทข้ามชาติ การแลกเปลี่ยนเงินตรา 

กิจการของบรรษัทข้ามชาติเกี่ยวกับดอกเบี้ย  เงินปันผล 

ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนก าไรในบริษัทในเครือ ระบบ

บัญชี และการจ่ ายภาษี  การวางแผนนโยบายเกี่ ยวกับ

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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100449 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ  2(0-4-2) 

 Seminar on Civil and Business Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

น าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นส าคัญทาง

กฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

 Searching, data collection, analyze, presentation, 

discussion, critical related to an importance  issue on Civil and 

Business Law   

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100450 กฎหมายประกันภัย 2(2-0-4) 

 Insurance Law 

 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ประกันวินาศ

ภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การประกันภัยค้ าจุน

และการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

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 

100441 กฎหมายประกันภัย 2(1-3-4) 

 Insurance Law 

 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ประกันวินาศ

ภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การประกันภัยค้ าจุน

และการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

   100442 กฎหมายภาษีการบรโิภค 2(1-3-4) 

 Consumption Tax 

 หลักการและแนวคิดของกฎหมายภาษีการบรโิภค ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 Principles and concepts of laws on consumption tax, 

specific business tax, excise tax, value added tax 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

 

 

 

100443 กฎหมายการบรหิารองค์กรธุรกิจ 2(1-3-4) 

 Business Corporate law 

 แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายองค์กร  องค์กรธุรกิจ 

ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของกฎหมายองค์กรธุรกิจใน

ภาคพื้นยุโรปและเอเชีย วิเคราะห์ความแตกต่างของโครงสร้าง

คณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดในการจัดการ  ความ

ขัดแย้งระหว่างผู้จัดการและผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือ

หุ้นรายย่อย บรรษัทภิบาล  และวิเคราะห์การจัดการบรษิัท  

 Concept and theory of corporate law, business 

organization, philosophy and core principles of corporate law 

in continental Europe and Asia, analysis of the differences of 

board structures, duties and liabilities of management, 

conflicts between directors and shareholders, dominant 

shareholders and minority shareholders, corporate 

governance, and analysis businesses  management 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

   100444 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว 2(1-3-4) 

 Law related Family Business 

 หลักการ และทฤษฎี ของกฎหมายธุรกิจครอบครัว 

ประเภท โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของกฎหมายธุรกิจ

ครอบครัว การสืบทอดความเป็นเจ้าของ ก่อตั้งและวางแผน

ปฏิบัติส าหรับธุรกิจครอบครัว 

 Principles and theories of family business law, types, 

structure and constituents of family business, succession of 

ownership, establishment and strategic planning for the family 

business. 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ปรับชื่อ 

100460 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ   2(2-0-4) 

 International Organization Law 

 วิวัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ 

ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ 

องค์การระหว่างประเทศระดับสากลและระดับภูมิภาค

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศระดับสากลกับ

องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค 

 Evolution and establishment of international 

organizations, general legal theories relating to international 

organizations, universal and regional international 

organizations, and their relationships 

100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 2(1-3-4) 

 International Organization Law 

 วิวัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ 

ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ 

องค์การระหว่างประเทศระดับสากลและระดับภูมิภาค และ

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศระดับสากลกับ

องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค การสืบค้นและการ

วิเคราะห์ประเด็นส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ

องค์การระหว่างประเทศ 

 Evolution and establishment of international 

organizations, general legal theories relating to international 

organizations, universal and regional international 

organizations, and their relationships, searching and analyzing 

an importance issue of international organizations on 

International Law 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100461 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

 ระหว่างประเทศ  

 International Environmental Law  

 วิวัฒนาการและแนวคิดที่ ส าคัญของกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สถาบันและข้อตกลงระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกับการค้า การลงทุน สังคม และ

การเมืองระหว่างประเทศ 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 States’ policy and legislation 

ย้ายไปกลุ่มวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยา้ยไปกลุ่ม

วชิา

กฎหมาย

ทรัพยากรธ

รรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 



144 

หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  
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สาระที่

ปรับปรุง 

100462 กฎหมายระหว่างประเทศ 

 ว่าด้วยทะเล 2(2-0-4) 

 International Law of the Sea 

 ที่มาของกฎหมายทะเล การก าหนดเขตทางทะเล 

น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจ

จ าเพาะ ทะเลหลวง เขตอ านาจรัฐเหนือเขตทางทะเล การ

ส ารวจและการน าทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

มาใช ้

 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 

100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 2(1-3-4) 

 International Law of the Sea 

 ที่มาของกฎหมายทะเล การก าหนดเขตทางทะเล 

น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจ

จ าเพาะ ทะเลหลวง เขตอ านาจรัฐเหนือเขตทางทะเล การ

ส ารวจและการน าทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มชีีวติมา

ใช้ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทาง

กฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตาม

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

 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, searching and analyzing the legal dispute of 

International Court of Justice 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100463 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ   2(0-4-2) 

 Seminar on International Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

น าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นส าคัญทาง

กฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

 Searching, data collection, analyze, presentation, 

discussion, critical related to an importance  issue on 

International Law   

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100464 กฎหมายพาณิชย์นาวี 2(2-0-4) 

 Maritime Law 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล

ระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ ประเภทต่าง ๆ การประกันภัย

ทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของสินค้าในเรือ สิทธิของ

ผู้ปฏิบัติงานทางทะเลการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล และอุบัติเหตุ

ทางเรือ 

 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 

100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี 2(1-3-4) 

 Maritime Law 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล

ระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ การประกันภัยทางทะเล การ

เฉลี่ยความเสียหายของสินค้าในเรือ สิทธิของผู้ปฏิบัติงานทาง

ทะเลการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล และอุบัติเหตุทางเรือ การ

สืบค้นและการวิเคราะห์สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเรือและ

ขนส่งทางทะเลรวมถึงการประกันภัยทางทะเล 

 Legal principles relating to international carriage of 

goods by sea, various contracts on hire of ship, maritime 

insurance average of damages of goods in the ship, right of 

practitioner in the sea; salvage and collision at sea, Searching 

and Analyzing of contract related to charter-party, carriage of 

goods by sea and marine insurance 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100465 กฎหมายอากาศ 2(2-0-4) 

 Air Law  

              ความหมาย ลักษณะ และที่มาของกฎหมายอากาศ 

องค์การบรหิารการบินระหว่างประเทศ การเดินอากาศ การรับ

ขนทางอากาศ ความเสียหายโดยอากาศยานต่อบุคคลที่สามบน

พื้นผิว กฎหมายอากาศเกี่ยวกับคดีอาญา  และอนุสัญญา

ระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายอากาศ 

 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  

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100466 กฎหมายสนธิสัญญา             2(2-0-4) 

 Law of Treaties   

 ความหมายของสนธิสัญญา  การท าสนธิสัญญา การ

ให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตาม สนธิสัญญา การตั้งข้อ

สงวน การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา การตีความสนธิสญัญา 

ความไม่สมบูรณ์ การยกเลิกและการระงับการใช้บังคับ

สนธิสัญญาตามหลักของอนุสัญญากรุงเวี ยนนาว่าด้วย

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 

100450 กฎหมายสนธิสัญญา 2(1-3-4) 

 Law of Treaties 

 ความหมายของสนธิสัญญา  การท าสนธิสัญญา การ

ให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตาม สนธิสัญญา การตั้งข้อ

สงวน การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา การตีความสนธิสญัญา 

ความไม่สมบูรณ์ การยกเลิกและการระงับการใช้บังคับ

สนธิสัญญาตามหลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย

กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา การสืบค้นและการวิเคราะห์

ประเด็นส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย

สนธิสัญญา 

 Meaning of treaties, conclusion of treaties, consent of 

states to be bound by treaties, reservations, enforcement of 

treaties, interpretation of treaties, invalidity, termination and 

suspension of treaties under the principles of Vienna 

Convention on the Law of Treaties 1969, and international 

principles on law of treaties, searching and analyzing an 

importance issue of treaties on International Law 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100467 กฎหมายระหว่างประเทศ 

 ว่าด้วยการทูตและกงสุล  2(2-0-4) 

 International Law of Diplomatic  

 and Consular Relations 

 ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการทูตและกงสุล 

ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต เจ้า

พนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานท าการกงสุล  เอกสิทธิ์และ

ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตและกงสุล ตามหลักของ

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต 

ค.ศ.1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการ

กงสุล 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 

100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต 

 และกงสุล 2(1-3-4) 

 International Law of Diplomatic  

 and Consular Relations 

 ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการทูตและกงสุล 

ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต เจ้า

พนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานท าการกงสุล  เอกสิทธิและ

ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตและกงสุลตามหลักของ

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 

1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุล 

ค.ศ. 1963 และจารีตประเพณีปฏิบัติทางการทูต การสืบค้น

และการวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับเอกสิทธิและ

ความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล 

 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 1 9 6 1 , Vienna Convention on Consular 

Relations 1963  and diplomatic customs Including search and 

analyze the legal dispute of International Court of Justice 

about privileges and immunities of diplomatic agents and 

consular officers 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100468 กฎหมายเศรษฐกิจ 

 ระหว่างประเทศ 1                2(2-0-4) 

 International Economic Laws I 

 วิวัฒนาการ  โครงสร้าง  บทบาทและหน้าที่ของ

ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า องค์การการค้า

โลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศในการดูแลระเบียบ

เศรษฐกิจโลก สถาบัน และข้อตกลงเกี่ยวกับการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจระดับภูมิภาคตลอดจนความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

 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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100469 กฎหมายเศรษฐกิจ 

 ระหว่างประเทศ 2 2(2-0-4) 

 International Economic Laws II 

 การก่อตั้ง โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ขององค์การ

การค้าโลก หลักกฎหมายและประเด็นส าคัญของข้อตกลง

ภายใต้องค์การการค้าโลก ความตกลงเกี่ยวกับการอุดหนุน 

ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร ความตกลงว่าด้วยสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ความตกลงทั่วไปว่า

ด้วยการค้าบริการ รวมทั้งประเด็นใหม่ในการเจรจาการค้า

หลายฝ่าย 

 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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

 100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2(1-3-4) 

 International Trade Law 

 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในทางระหว่างประเทศที่

เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญาการค้าระหว่างประเทศ 

ซีไอเอฟ ซีแอนด์เอฟ และเอฟโอบี สัญญาทางการค้า การรับ

ขน การขนส่ง การช าระราคา การประกันภัย ข้อตกลงของ

องค์การการค้าโลก ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

และการค้า และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ เกี่ยวกับการค้า กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้า

ระหว่างประเทศ และระเบียบวิธีปฏิบัติในทางการค้าระหว่าง

ประเทศ การสืบค้นและวิเคราะห์เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินค้า

ระหว่างประเทศสัญญาการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต 

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยสินค้า

ระหว่างประเทศ 

 Evolution and sources of international trade law, 

international agreement and regulations concerning 

international trade, international contracts, CIF, C&F and FOB, 

trading contracts, couriers, transportation, payment, 

insurance, international economic regulations affecting 

international trade, Agreements under World Trade 

Organization, General Agreement on Tariffs and the 

agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (TRIPS), dispute settlement and practice in international 

trade ,searching and analyzing of contract related to 

international sale of goods, letter of credit, international 

carriage of goods and international insurance 

ยา้ยมาจาก

สาขาวชิา

กฎหมาย

ธุรกจิและ

การค้า

ระหวา่ง

ประเทศ 

 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  
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สาระที่

ปรับปรุง 

   100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน 2(1-3-4) 

 ASEAN Community Law 

 ความสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน โครงสร้างของสถาบันในอาเซียน กฎบัตร

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

กลไกการระงับข้อพพิาท และประเด็นอื่นๆทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ที่ก่อให้เกิดนิตสิัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน 

 Relations between international law in ASEAN 

Community, the structure of the institutions in ASEAN, the 

ASEAN Charter, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-

Cultural Community, ASEAN Political-Security Community, 

Dispute resolution mechanism and other legal issues in 

international law that result in legal relations between the 

ASEAN countries 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

   100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 2(1-3-4) 

 Human Rights Law 

 ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน กฎหมาย

ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน กลไก วิธีการ และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทยและระหว่างประเทศ องค์กรที่ท าหน้าที่

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ

สิทธิมนุษยชน 

 Meaning and philosophy of human rights, protection 

of human rights at international and regional level, 

mechanisms, means and promotion of human rights protection 

in Thailand and International, human rights protection and 

promotion organization in Thailand and International context, 

searching and analyzing the legal issues, case laws, decisions 

of other related organizations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยา้ยจาก

สาขา

กฎหมาย

มหาชน 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมง

บรรยาย 

 ลด

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม ปรับชื่อ 

100470 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรม 

 ทางเลือกอื่น 2(2-0-4) 

 Alternative Dispute Resolution 

 วิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนอกศาล

และในศาล การเจรจาอนุญาโตตุลาการการไกล่เกลี่ยและ

ประนอมข้อพิพาท และปัญหาปัจจุบันต่าง ๆ อันเกิดจากการ

ระงับข้อพิพาทในศาล ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาของศาล

และฝึกปฏิบัติการระงับข้อพิพาท 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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100471 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน                   

 และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว      2(2-0-4) 

 Juvenile Justice and Family Procedure Law 

 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม  และ

จิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด กระบวนการยุติธรรม

ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ไขผู้กระท าผิด 

รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดี

เด็กและเยาวชน กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และ

กฎหมายวิธีพจิารณาคดีครอบครับ 

 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  

100361 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน 

 และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 2(1-3-4) 

 Juvenile Justice and Family Procedure Law 

 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม  และ

จิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด กระบวนการยุติธรรม

ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ไขผู้กระท าผิด 

รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดี

เด็กและเยาวชน กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และ

กฎหมายวิธีพจิารณาคดีครอบครับ 

 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  

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100472   กฎหมายการแพทย ์

             และนิตวิิทยาศาสตร์เบือ้งต้น        2(1-2-3) 

 Introduction to Medical Law and Forensic Science  

 บทบาทและความส าคัญของกฎหมายการแพทย์และ

นิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้

กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตร

พลิกศพและการพิสูจน์หลักฐานส าหรับการด าเนินคดีอาญา

และแพ่ง 

 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 

100362 กฎหมายการแพทย์ 

 และนิตวิิทยาศาสตร์เบือ้งต้น 2(1-3-4) 

 Introduction to Medical Law and Forensic  Science  

 บทบาทและความส าคัญของกฎหมายการแพทย์และ

นิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้

กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตร

พลิกศพและการพิสูจน์หลักฐานส าหรับการด าเนินคดีอาญา

และแพ่ง 

 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

100473 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(2-0-4) 

 Criminology and Penology 

 สาเหตุของอาชญากรรม  ปัจจัยต่าง  ๆ อันมีส่วน

ส าคัญกับอาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรม วิธีการ

ต่าง ๆ ในอันที่จะปฏิบัติต่อผู้กระท าความผดิ และแก้ไขผู้กระท า

ผิดต่อกฎหมายให้กลับเป็นคนดี 

 Crime causation and factors related to crime, the 

prevention of crime, including the handling and correction of 

offenders 

100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(1-3-4) 

 Criminology and Penology 

 สาเหตุของอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆ อันมีส่วนส าคัญ

กับอาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรม วิธีการต่าง ๆ 

ในอันที่จะปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด และแก้ไขผู้กระท าผิดต่อ

กฎหมายให้กลับเป็นคนดี 

 Crime causation and factors related to crime, the 

prevention of crime, including the handling and correction of 

offenders 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

100474 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  2(2-0-4) 

 Economic Crimes  

 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผดิ

ทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐใน

การป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งศึกษา

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ  กฎหมาย

ป้องกันการฟอกเงิน 

 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 

100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 2(1-3-4) 

 Economic Crimes  

 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิด

ทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐใน

การป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งศึกษา

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ  กฎหมาย

ป้องกันการฟอกเงิน 

 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ลด

ชั่วโมง

บรรยาย 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100475 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ 

 ยุติธรรมทางอาญา 2(2-0-4) 

 Human Rights and Criminal Justice 

 ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับ

มาตรฐานองค์การสหประชาชาติที่ข้อง การให้ความคุ้มครอง

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และ

พยานในคดีอาญา การคุ้มครองสิทธิเด็กและผูห้ญิง 

 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 

100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ 

 ยุติธรรมทางอาญา 2(1-3-4) 

 Human Rights and Criminal Justice 

 ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับ

มาตรฐานองค์การสหประชาชาติที่ข้อง การให้ความคุ้มครอง

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และ

พยานในคดีอาญา การคุ้มครองสิทธิเด็กและผูห้ญิง 

 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 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

100476 สัมมนากฎหมายอาญา 2(0-4-2) 

 Seminar on Criminal Law 

             การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

น าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นส าคัญทาง

กฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

 Searching, data collection, analyze, presentation, 

discussion, critical related to an importance  issue on Criminal 

Law   

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100477 สัมมนากฎหมายวิธีพจิารณาความ  2(0-4-2) 

 Seminar on Procedure Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

น าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นส าคัญทาง

กฎหมายวิธีพจิารณาความ 

 Searching, data collection, analyze, presentation, 

discussion, critical related to an importance issue on Procedure 

Law   

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100478 การสืบสวนและสอบสวน      2(1-2-3) 

 Investigation and Inquiry 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนตาม

กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาและกฎหมายการสอบสวนคดี

พิเศษ อ านาจของพนักงานสอบสวน วิธีการสืบสวนและ

สอบสวนคดีอาญาเบื้องต้น การแสวงหาพยานหลักฐาน การ

ถามปากค า และการท าความเห็นทางคดี  

 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 

100461 การสืบสวนและสอบสวน 2(1-3-4) 

 Investigation and Inquiry 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนตาม

กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาและกฎหมายการสอบสวนคดี

พิเศษ อ านาจของพนักงานสอบสวน วิธีการสืบสวนและ

สอบสวนคดีอาญาเบื้องต้น การแสวงหาพยานหลักฐาน การ

ถามปากค า และการท าความเห็นทางคดี 

             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 

 ปรับ

รหัสวชิา 
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หลักสูตร 
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หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100479 ระบบกฎหมายอังกฤษ 2(2-0-4) 

 English Legal System 

 พัฒนาการ แนวคิด โครงสรา้ง และระบบกระบวนการ

ยุติธรรมของระบบกฎหมายอังกฤษ 

 

 

 Development, concepts, structure, and justice 

system of English legal system 

ย้ายไปกลุ่มวิชากฎหมายมหาชน ยา้ยไปกลุ่ม

วชิา

กฎหมาย

มหาชน 

   100462 กฎหมายจราจรทางบก 2(1-3-4) 

 Land Traffic Law 

 ความหมาย  ก า ร ใ ช้ ร ถ  สัญญาณจราจรและ

เคร่ืองหมายจราจร  การใช้ทางเดินรถ  การใช้ทางเดินรถที่

จัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของ

รถ  การขับรถผา่นทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน รถฉุกเฉิน การ

ลากรถหรือการจูงรถ  อุบัติเหตุ  รถจักรยาน รถบรรทุกคน

โดยสาร  รถแท็กซี่ คนเดินเท้า  สัตว์และสิ่งของในทาง รถ

ม้า  เกวียนและเลื่อน เขตปลอดภัย เบ็ดเตล็ด อ านาจของเจ้า

พนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที ่บทก าหนดโทษ  

 Definition, use of vehicles, traffic signals and traffic 

signs, use of roadways, use of roadways, with traffic 

lanes, prescriptions of speed of vehicles, driving through 

junctions or circles, emergency vehicle, towing or pulling 

vehicles , accidents,  bicycles, passenger vehicles, taxis, 

pedestrians,  animals and articles in ways,  horse-drawn 

carriages and bullock carts, safety 

zone,  miscellaneous, power of the traffic officer and 

competent officer, penalty provisions 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

   100463 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายอาญา 2(1-3-4) 

 Current Topics in Criminal Law 

 กฎหมายอาญาในปัจจุบัน ความหมาย ลักษณะ การ

บังคับใช้กฎหมาย คดีความทางอาญาในปัจจุบัน และแนวโน้

วกฎหมายอาญา 

 Current criminal law, meaning, characteristic, law 

enforcement, current dispute in criminal law and trend of 

criminal law 

 

 

 

 

 

 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปญัญาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปรับชื่อ 

100480 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2(2-0-4) 

 Intellectual Property Law 

 แนวคิด  ที่มาและความส าคัญของทรัพย์สินทาง

ปัญญาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ  ลิขสิทธิ์  

สิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการค้า พืน้ฐานระบบการให้คุ้มครอง

ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ

วิธีการขอรับการคุ้มครอง 

 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 

 ยา้ยไปเอก

บังคับ 

100481 กฎหมายโทรคมนาคม 2(2-0-4) 

 Telecommunication Law 

 ความเป็นมาของการโทรคมนาคม รูปแบบของกิจการ

โทรคมนาคม นโยบายของรัฐเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม การ

ให้เอกชนเข้าด าเนินกิจการโทรคมนาคม การป้องกันการผูกขาด

และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม และปัญหาด้าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

            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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100482 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(2-0-4) 

 Information Technology Law 

 โครงสร้างทั่วไปของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี 

การเข้ารหัส และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้

คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ ปัญหาต่าง ๆ 

ที่เกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว  การหมิ่นประมาทผ่าน

อิ น เตอ ร์ เน็ ต  และน โยบายของ รัฐ ในการควบคุมการ

ติดต่อสื่อสาร และเสรภีาพในการติดต่อสื่อสารผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

 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 

100370 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(1-3-4) 

 Information Technology Law 

 โครงสร้างทั่วไปของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี 

การเข้ารหัส และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

และข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้

อนิเทอร์เน็ต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองความ

เป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาทผ่านอินเทอร์เน็ต นโยบายของรัฐ

ในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร

ผ่านอินเทอร์เน็ต และการบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 General structure of internet network, technologies, 

encryption, and the laws relating to the use of computer and 

information technology through computer, the problems 

related to the use of internet, computer crime, protection of 

data and personal privacy, internet defamation, public policies 

relating to the control of communication, freedom of 

communication to internet, enforcement of information 

technology law 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

 

100483 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4) 

             Electronic Commerce Law 

 หลักเกณฑ์ในการท าธุรกรรมผา่นสื่ออนิเตอรเ์น็ต การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินและการโอน

เงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเข้ารหัสและการใช้ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการท านิติ

กรรมและสัญญา การพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสารและ

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และประเด็นการรับฟังข้อมูลจาก

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายลักษณะ

พยาน 

 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 

100371 กฎหมายธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์  

 และเศรษฐกิจดิจทิัล 2(1-3-4) 

 Law on Electronic Commerce and Digital Economy 

 หลัก เกณฑ์การท าธุรกรรมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการท าสัญญาทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นการรับฟังข้อมูลจากอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ใช้เป็นพยานหลักฐาน กฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม กฎหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกฎหมาย

อื่นเกีย่วกับเศรษฐกิจดิจทิัล   

 Rules concerning business operated via the internet, 

legal problems concerning electronic contract, legal issues 

concerning the use of electronic data as evidence, law on 

digital development for economy and society, law on digital 

economy promotion, and other laws relating to digital 

economy 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับชื่อ

วชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100484 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 

 กับอินเทอร์เน็ต                   

 Intellectual Property Law  

 Related to the Internet    

 ทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต 

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต 

การคุ้มครองซอฟแวร์ ฐานข้อมูล และมัลติมีเดีย รวมทั้งโดเมน

เนม ปัญหาการใช้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้ากับโดเมนเนม 

ความลับทางการค้ าและความ รับ ผิดของ ผู้ ให้บ ริการ

อินเทอร์เน็ต และกลไกของกฎหมายในการแก้ไขปัญหา 

ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองมาตรการทาง

เทคโนโลย ี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) 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100485 กฎหมายสิทธิบัตร 2(2-0-4) 

 และการคุ้มครองพันธุ์พชื  

 Patent Law and Plant Protection 

 วิวัฒนาการ แนวคิด และความส าคัญของการ

คุ้มครองการประดิษฐ์โดยสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

การออกแบบผลิตพันธ์ รวมถึงศึกษาโครงสร้างระบบกฎหมาย

สิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และหลักเกณฑ์ในการ

ขอรับความคุ้มครอง การละเมิด ค่าเสียหาย และการด าเนินคดี 

รวมถึงการคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือ

ด้านสิทธิบัตร และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช และการ

คุ้มครองพันธุ์พชืในความตกลงระหว่างประเทศ  

 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  

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100486 กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง 2(2-0-4) 

 Copyright Law and Related Rights  

 แนวคิดและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ลิขสิทธิ ์ตามอนุสัญญาเบอร์น ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดย

ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ของงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ 

ขอบเขตการให้ความคุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง การ

ละเมิด ข้อยกเว้นการละเมิด การอนุญาตให้ใช้สิทธิในรูปแบบ

ของสัญญา และธรรมสิทธิ รวมถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิ

นักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์    

                 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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100487 กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าและ 2(2-0-4) 

 การคุ้มครองสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์  

 Trademark Law and Geographical  

 Indication Protection    

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การขอจด

ทะเบียนและผลของการจดทะเบียน การต่ออายุ การเพิกถอน 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมาย

การค้า  เค ร่ืองหมายบริการ  เค ร่ืองหมายรับรอง และ

เคร่ืองหมายร่วม ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า 

ตลอดจนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ

ภายใต้อนุสัญญากรุงมาดรดิว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้าระหว่างประเทศ 1891 และพิธีสารกรุงมาดริดว่าด้วย

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ 1989 

รวมถึงการคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรการในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตรต์ามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์ 

 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  

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100488 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 

 ระหว่างประเทศ                      

 International Intellectual Property Law 

 แนวคิด ทฤษฎี  และข้อตกลงระหว่างประเทศที่

เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และบทบาทของ

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ต่อการพัฒนาการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

 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 

100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(1-3-4) 

 ระหว่างประเทศ 

 International Intellectual Property Law 

 หลักการ ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศที่

เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ การจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ระบบมาดริด ระบบ

ตามสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร บทบาท

ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกต่อการพัฒนาการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอนุวัติกฎหมายภายในให้

เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิและการถ่ายโอน

เทคโนโลยรีะหว่างประเทศ  

 Principles, theories, and international agreements 

relating to the protection of international intellectual property, 

international intellectual property protection system, 

international registration of trademarks under Madrid system, 

patent cooperation treaty system, role of world intellectual 

property organization on development of intellectual property 

protection, implementation of international agreements 

relating to protection of intellectual property, international 

Licensing and Technology Transfer 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

 

100489 การบรหิารจัดการและการใช้  2(2-0-4) 

 ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  

 Intellectual Property Management  

 and Commercialization   

 การบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ

ประเภท การจัดการในทางปฏิบัติ การน าทรัพย์สินทางปัญญา

ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การน า

ทรัพย์สินทางปัญญามาแปลงเป็นทุน การน าทรัพย์สินทาง

ปัญญามาใช้ เป็นหลักประกันหนี้  และการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภท

ต่าง ๆ การร่างสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การห้ามตกลง

ผูกขาด  การใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบ การ

บังคับใช้สิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญา 

 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  

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 
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หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

100490 กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 

 ศิลปะ และการแสดงออกทางวั 

 ฒนธรรม    

 Law on Traditional Knowledge,  

 Arts and Cultural Expression Protection 

 แนวคิด หลักการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ และการแสดงออกทางวัฒนธรรม แนวนโยบายของ

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  และองค์การการศึกษา

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และกฎหมายใน

ประเทศไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 

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  

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100491 กฎหมายคอมพิวเตอร์และ 2(2-0-4) 

 กฎหมายแผนภูมิวงจรรวม          

 Computer Law and Integrated Circuit Law  

 กฎหมายที่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้ งในส่วนของ

ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบฐานข้อมูล การคุ้มครองสิทธิที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาในทางปฏิบัติและ

การใช้ซอฟท์แวร์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟท์แวร์ 

การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม การบังคับใช้สิทธิ การโอน

และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในแผนภูมิวงจรรวม   

 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  

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 
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หลักสูตร 
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สาระที่

ปรับปรุง 

100492 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล 2(2-0-4) 

 และความลับทางการค้า        

 Data Protection and Trade Secret Law 

 แนวคิด หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการให้ความ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลข่าวสารของราชการ การ

คุ้มครองความลับทางการค้า การให้ความคุ้มครองข้อมูล

ประเภทต่าง ๆ ในต่างประเทศและประเทศไทย และการ

คุ้มครองสิทธิเด็ดขาดในข้อมูลทางการค้า 

 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 

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

100493 สัมมนากฎหมายทรัพย์สิน  2(0-4-2) 

 ทางปัญญา   

 Seminar on intellectual Property Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

น าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นส าคัญทาง

กฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

 Searching, data collection, analyze, presentation, 

discussion, critical related to an importance  issue on 

Intellectual property Law   

ปิดรายวิชา  ปดิ

รายวชิา 

 

100494 กฎหมายอาชญากรรม              2(2-0-4) 

 คอมพิวเตอร์  

 Cybercrime Law 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การรับส่ง

ข้อมู ล  การ ยืน ยันตั วบุคคล การ รักษาความปลอดภัย

คอมพิวเตอร์ การกระท าความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ 

กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  และ

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  

 

 Fundamental knowledge on computer system, data 

transfer, authentication of individual identity, computer 

security, cybercrime, laws related to cybercrime and 

enforcement problems 

100470 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2(1-3-4) 

 และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 Cybercrime Law and cyber security 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การรับส่ง

ข้อมู ล  การ ยืน ยันตั วบุคคล การ รักษาความปลอดภัย

คอมพิวเตอร์ การกระท าความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ 

กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ

การบังคับใช้กฎหมาย   

 Fundamental knowledge on computer system, data 

transfer, authentication of individual identity, computer 

security, cybercrime, laws related to cybercrime, law on cyber 

security, enforcement of law 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับชื่อ

วชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
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สาระที่

ปรับปรุง 

 

 

100471 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 2(1-3-4) 

 Industrial property law 

 แนวคิด และทฤษฎีของการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

อุตสาหกรรม ประเภทของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม การ

คุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโดยเน้นกฎหมายคุ้มครอง

แบบผังภูมิของวงจร กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมาย

ความลับทางการค้า กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การ

คุ้มครองชื่อทางการค้า กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง

อุตสาหกรรม และวิธีการขอรับการคุ้มครอง    

 Principles and theories of the protection of industrial 

property, types of industrial property, industrial property 

protection emphasizing on layout-designs of integrated 

circuits law, law on plant variety protection, trade secret law, 

law on geographical indication, protection of trade name, 

other laws relating to industrial property, and industrial 

property protection process 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

 

 

 

100472 การบังคับใช้สิทธิ วิธีพจิารณาคดีและการ 2(1-3-4) 

 ระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 Enforcement, procedure and dispute  

 resolution in intellectual property  

 การบังคับใช้สิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา การร่างสัญญาด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาท

ทางเลือกด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในศาลและนอกศาล การ

อนุญาโตตุลาการ สัญญาอนุญาโตตุลาการ กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา  

 Enforcement, licensing, assignment of intellectual 

property (IP) rights, IP contract drafting, legal principles 

pertaining to procedure for Intellectual Property and 

International Trade Court, alternative dispute resolution for 

intellectual property disputes both in and out of court, 

arbitration, arbitral clauses, procedure for arbitration and 

conciliation in intellectual property cases 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 
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   100473 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล  2(1-3-4) 

 Data Protection Law  

 หลักการพื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารของราชการ การ

คุ้มครองความลับทางการค้า การคุ้มครองข้อมูลกับสิทธิส่วน

บุคคล การคุ้มครองข้อมูลส าหรับมหาวิทยาลัย บริการสนเทศ 

นายจ้างและลูกจ้าง การให้ความคุ้มครองข้อมูลในต่างประเทศ

และประเทศไทย และการคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดในข้อมูลส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ยา   

 Fundamental concepts and laws relating to protection 

of personal data, government information, protection of trade 

secret, data protection and the right to privacy, data 

protection for university, information services, employers and 

employees, protection of data in other countries and Thailand, 

and protection of data exclusivity for pharmaceutical products 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

   100474 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมาย 2(1-3-4) 

 ทรัพย์สินทางปัญญา 

 Current Topics in Intellectual Property Law  

 หัวข้อที่น่าสนใจด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

ทฤษฎี แนวคิด ขอบเขตการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการปรับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ

คุ้มครองเทคโนโลยสีมัยใหม่   

 Interesting topic in intellectual property law, theory, 

concept, scope of protection under intellectual property law, 

issues relating to enforcement of intellectual property law and 

application of intellectual property law for protection of new 

technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 
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   กลุ่มวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปิดกลุ่ม

ใหม่ 

   100380 นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม 2(1-3-4) 

 Environmental Jurisprudence 

 แนวคิด ทฤษฎีนติิปรัชญาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกฎหมาย

และนโยบาย รากฐานทางความคิดข้อโต้แย้งวาทกรรมของนัก

ปรัชญาสิ่งแวดล้อมทั้งตะวันออกและตะวันตก ความสัมพันธ์

ระหว่างกฎหมายและนโยบาย วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐกิจ 

คุณธรรมและจริยธรรมเชิงวิพากษ์ หลักการของนิติปรัชญา

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หลักยุติธรรมสิ่งแวดล้อม หลักความมั่นคง

สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 Fundamental principles of environmental theory and 

philosophy related to law and policy, theoretical 

questions/critical analyses from Western philosophers to 

Eastern scholars, Relationship between laws, science, 

economic, morality and ethic, Understanding of the basic root 

of those core principles, environmental justice, sustainability, 

and sustainable development 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

   100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับ 2(1-3-4) 

 ดูแลมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 Environmental Pollution Governance and Law 

  ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อกฎหมายและนโยบาย

เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง การจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย หลักการและความส าคัญของ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทการมี

ส่วนร่วมของสาธารณะชน และองค์กรเอกชนในการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 Basic problem of environmental pollution, laws and 

policies related to water, air, noise pollutions and the solid and 

hazardous wastes management, principles and significances 

of the environmental impact assessment, enhancement the 

roles of the public participation and non-government 

organizations in environmental qaulity 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 
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   100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแล 2(1-3-4) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 Law and Policy on Biodiversity Governance 

 กฎหมายและนโยบายการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ การปกป้องความเสื่อมโทรมทาง

นิเวศ การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าโดยผิดกฎหมาย การประมงผิด

กฎหมาย การบริหารจัดการลุ่มน้ า และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้อง 

 Laws and policy relating to biodiversity conservation, 

ecosystem protection, problems of illegal wildlife trade, illegal 

fishery, water basin management and local knowledge for 

natural conservation 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

 

 

100480 กฎหมายที่ดินและนโยบายการ 2(1-3-4) 

 จัดสรรทรัพยากรที่ดิน 

 Land Law and Land Resources Allocation Policy 

 ความหมายของที่ดิน หลักกฎหมายที่ดินตามประมวล

กฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการใช้

ที่ดิน การจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน ก าหนดสิทธิในที่ดิน และ

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและนโยบายการจัดสรร

ทรัพยากรที่ดิน  

 Definition of land, principles of land law under the 

Land Code and other related laws, land use control, land 

allocation and land reform, determination of rights in land, 

issuance of documents of titles, and land allocation policy 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

 

 

 

100481 คดีสิ่งแวดล้อมและกฎหมายวิธี 2(1-3-4) 

 พิจารณาความ 

 Environmental Dispute and Procedure Law 

 ปัญหาและข้อจ ากัดปัจจุบันเกี่ยวกับสภาพบังคับเชิง

เปรียบเทียบทางกฎหมายแพ่ง อาญา และปกครอง รูปแบบการ

ด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  

 Current problems and limitation relating to 

enforcement comparative of civil, criminal and administrative 

law, form of procedure of civil, criminal and administrative law 

related to environmental cases 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

 

 

100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศ  2(1-3-4) 

  และอาเซียน  

 Transational Environmental Law and ASEAN 

 วิ วัฒนาการและแนวคิดที่ ส า คัญของกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยเน้นกลุ่มอาเซียน สถาบันและ

ข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การค้า การลงทุนและสังคม 

อิทธิพลของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศต่อนโยบาย

และกฎหมายของรัฐสมาชิก 

 Evolution and concepts of international environmental 

law in particular on ASEAN, international institutions and 

agreement concerning environment, relationship between 

international environmental law and trade, investment and 

society, influence of international environmental law on 

Member State’s policy and legislation  

ยา้ยจาก

สาขาวชิา

กฎหมาย

ระหวา่ง

ประเทศ 

 ปรับ

รหัสวชิา 

 ปรับชื่อ

วชิา 

 ปรับ

ค าอธิบาย 

 เพ่ิม

ชั่วโมงปฏิบัติ 

 เพ่ิม

ชั่วโมงศึกษา

ค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

   กลุ่มกฎหมายเชิงคลินิก 
เปิดกลุ่ม

ใหม่ 

    100390 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2(1-3-4) 

 Clinical Legal Education 

 ความรู้ทางกฎหมายภาคปฏิบัติ ทักษะการประกอบ

อาชีพทางกฎหมาย ค่านิยมเชิงจริยธรรม รูปแบบและวิธีการ

จัดท าคลินิกกฎหมาย การปฏิบัติการภาคสนามด้วนการ

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทาง

กฎหมายแก่ชุมชน การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม ความ

รับผดิชอบของนักกฎหมายต่อลูกความและสังคม 

 Practical legal knowledge, Legal professional skills, 

Ethical values, Form and method of law clinic, Legal aid field 

work, Legal Knowledge Dissemination for Community, Access 

to justice promotion, Lawyer’s Responsibilities to Clients and 

Society 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

   100391 คลินิกกฎหมายทั่วไป 2(1-3-4) 

 General Law Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป การจัดการ

ส านักงานกฎหมายและการฝึกภาคปฏิบัติ  การซักถาม

ข้อเท็จจริง การท าความเห็นทางกฎหมายเบื้องต้น การ

จัดเตรียมท าเอกสารทางกฎหมาย การจัดประชุมทางกฎหมาย

กับลูกความ การรักษาความลับของลูกความ 

 Principle in general legal consultancy, the 

organization of law firm and practical, the investigation and 

examination of facts, preparation of preliminary legal opinion, 

legal documents preparation, legal meeting with clients, 

Client’s Confidentiality 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

 100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน 2(1-3-4) 

 Community Law Teaching Clinic 

 รูปแบบและวิธีการสอนกฎหมายในชุมชน การเตรียม

ข้อมูลทางกฎหมาย การสอนกฎหมายในชุมชนพื้นที่ห่างไกล

ด้อยโอกาสทางสังคม การรับฟังข้อเท็จจริงจากลูกความ การ

ประเมินผลความรู้ทางกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาทาง

กฎหมายเบื้องต้น การให้ค าแนะน าทางกฎหมายเบื้องต้น การ

ส่งต่อปัญหาทางกฎหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 Form and Legal Teaching Methodologies in 

Community, Legal Content Preparation, Community Teaching 

Law Clinic in Remote Areas, Facts Receiving from Clients, 

Legal Knowledge Evaluation, Basic Legal Problem Analysis, 

Basic Legal Advice and Legal Problem Refer to Expertise 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

 

 

100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อ 2(0-4-2) 

 ความยุติธรรมในสังคม 

 Legal Aid Clinic for Social Justice 

 หลักการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความ

ยุติธรรมในสังคม การให้บริการทางกฎหมายโดยไม่ รับ

ค่าตอบแทน การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสด้าน

สิทธิและสถานะบุคคล สัญชาติ ความยากไร้ ขาดความรู้ทาง

กฎหมาย การแนะน าและส่งต่อปัญหาทางกฎหมาย การเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและศาล 

 Principle of Legal Aid Clinic for Social Justice, Pro Bono 

Legal Service, Legal Aid for Marginalized in Right and Status; 

Stateless, Poor, Lack of Legal Knowledge, Legal Advice and 

Case Refer, Access to Justice in Administration and Court 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระที่

ปรับปรุง 

 

 

100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน 2(0-4-2) 

 Specific Legal Skill Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะด้าน การ

ติดต่อและสื่อการกับลูกความ การติดตามและรายงานผลการ

ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การวิเคราะห์และเตรียมรูปคดี การ

จัดเตรียมเอกสารและพยานในการด าเนินคดี และการรักษา

ความลับของลูกความ 

 Principle in specific legal consultancy, communication 

with clients, case report and monitoring, case theory and 

analysis, case evidence and documentary preparation, 

confidentiality 

 เปิด

รายวชิาใหม่ 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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การปรับปรุงแผนการศึกษา 

โดยเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาต้น 

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) 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

100120 หลักพื้นฐานและประวัติศาสตรก์ฎหมาย 2(1-3-4) 

 Fundamental Principle and Legal History 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 3(2-2-5) 

 Civil Law : General Principles 

100111 กฎหมายมหาชนเบือ้งต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Public Law 

 

 

รวม           19 หน่วยกติ รวม  17 หน่วยกิต 
    

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาปลาย 

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) 

 

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English 

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(2-2-5) 

 Juristic Act and Contract Law 

100113 กฎหมายทรัพย์สนิ 3(2-2-5) 

 Property Law 

100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 

 Constitutional Law 

100115 หลักวชิาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 

 Legal Profession 

 

 

 

 

 

รวม           20 หน่วยกติ รวม   17 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสติเลือกเรยีนเพียง  1  รายวิชา  
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาต้น 

005172 การจัดการด าเนินชีวิต 

Living  Management 

3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 3(2-2-5) 

 Health and Environment Management 

100210 กฎหมายลักษณะหนี้  3(2-2-5) 

 Obligation Law 

100211 กฎหมายละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง 3(2-2-5) 

 และลาภมิควรได้ 

  Wrongful Act, Management of  

 Affairs Without Mandate and  

 Undue Enrichment Law 

100212 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2-5) 

 Criminal Law : General Principles 

100213 เอกเทศสัญญา 3(2-2-5) 

 Specific Contracts 

100200 กฎหมายลักษณะหนี้ 

Obligation Law 

3(3-0-6) 

100201 กฎหมายละเมดิ จัดการงานนอก

สั่ง 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           21 หน่วยกิต 

    

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาปลาย ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาปลาย 

100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด 

Criminal Law : Specific Offenses 

3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

003201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

100214 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(2-2-5) 

 Criminal Law : Specific Offenses 

100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและตัวแทน 3(2-2-5) 

 Loan, Security Transaction and Agency Law 

100216 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5) 

 Administrative Law 

100217 กฎหมายครอบครัว 2(1-3-4) 

 Family Law 

100218 กฎหมายห้างหุ้นสว่น และบริษัท 3(2-2-5) 

 Partnership and Company Law 

 

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           19 หน่วยกติ รวม                                                   20 หน่วยกติ 
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ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาต้น 

100300 กฎหมายมรดก 

Succession Law 

3(3-0-6) 100310 กฎหมายมรดก  3(2-2-5) 

 Succession Law 

100311 ตราสารเปลี่ยนมือ 2(1-3-4) 

 Negotiable Instruments 

100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5) 

 Civil Procedure Law 

100313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 

 Criminal Procedure Law 

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง 3(2-2-5) 

 Public International Law 

100323 กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา  2(1-3-4) 

 Intellectual Property Law 

100324 กฎหมายสิ่งแวดลอ้มและการอนุรักษ์  2(1-3-4) 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Environmental and Natural Resources 

 Conservation Law 

100xxx วิชาเอกเลอืก 2(x-x-x) 

 Major Elective 

 

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 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก

คดเีมอืง 

Public International Law 

3(3-0-6) 

100310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 

English for Lawyers I 

3(2-2-5) 

รวม           18 หน่วยกิต รวม           20 หน่วยกิต 

    

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาปลาย ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาปลาย 

100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 

Civil Procedure Law II 

3(2-2-5) 100315 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 Evidence Law 

100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(2-2-5) 

 Private International Law 

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 2(2-0-4) 

 Constitution of Courts of Justice and  

 Thai Judicial System 

100320 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(2-2-5) 

 English for Lawyers 

100321 กฎหมายภาษีอากร  3(2-2-5) 

 Taxation Law 

100322 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 

 Labour Law 

100xxx วิชาเอกเลอืก 2(x-x-x) 

 Major Elective 

100306 กฎหมายลักษณะพยาน 

Evidence Law 

3(2-2-5) 

100307 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก

คดบุีคคล 

Private International Law 

3(2-2-5) 

100311 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

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           18 หน่วยกิต รวม           19 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศกึษาต้น 

100410 ประวัติศาสตรก์ฎหมายไทย 

Thai Legal History 

2(2-0-4) 100410 นิติปรัชญา 2(1-3-4) 

 Legal Philosophy 

100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความ  2(1-3-4) 

 ทางกฎหมายมหาชน 

 Public Procedure Law 

100420 ว่าความและศาลจ าลอง 2(1-3-4) 

 Advocacy and Moot Court 

100421 ระเบียบวธิีวิจัย 2(1-3-4) 

 Research Methodology 

100422 กฎหมายบรหิารงานภาครัฐ 2(1-3-4) 

 Governmental Administrative Law 

100xxx วิชาเอกเลอืก 2(x-x-x) 

 Major Elective 

xxxxxx วิชาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective 

xxxxxx วิชาเลอืกเสรี   3(x-x-x) 

 Free Elective 

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           16 หน่วยกติ รวม           18 หน่วยกติ 

    

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศกึษาปลาย ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศกึษาปลาย 

100400 หลักวชิาชีพนักกฎหมาย 

Legal Profession 

2(2-0-4) 100423 คลนิิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 6(0-18-9) 

 Legal Professional Internship Clinic 

 100401 นิติปรัชญา 

Legal Philosophy 

2(2-0-4) 

100411 ว่าความและศาลจ าลอง 

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           14 หน่วยกติ รวม           6 หน่วยกติ 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 

Assistant Professor Kankanya Jaikarnwongsakul 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวกันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601002xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1619 

089-223-6575 

Email tongrak_j@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2545 นติิศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

 

ผลงานวิชาการ 

บทความวชิาการ 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล. (2560). “นิติสตรีศาสตร์: มุมมองเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

หญิงและชาย”. วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ปีที่ 10  

ฉบับที่ 19 (มกราคม-มิถุนายน 2560), 35-51. 

บทความวจิัย/งานวิจัย 

กันย์กัญญา ใจการวงคส์กุล. (2560). “การพัฒนาความรูท้างกฎหมายแก่ชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์ในการ

จัดการปัญหาหนี้สินของประชาชน”.วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 10 ฉบับ

ที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560), 195-219. 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล และคณะ. (2560). “สถานการณป์ัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

หนี้สินครัวเรือนของประชาชนต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา”. วารสาร

รามค าแหง ฉบับนิตศิาสตร์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560), 19-52. 
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กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล (2559). “แนวทางการเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จของนักศึกษา

กฎหมายต้นแบบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, 28-29 มกราคม 2559, 1537-1557. 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล และคณะ (2559). “การพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของ

นิสติ ช้ันปีที่ 1 กรณีศกึษา คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, 28-29 มกราคม 2559, 1558-1570. 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล (2558). “กฎหมายกับโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบเอบีซี ในพื้นที่

ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4, 29-30 มกราคม 2558, 1191-1202. 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล(2557). “ปัญหาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกที่เกี่ยวกับการไม่สวม

หมวกนิรภัยและการขับรถย้อนศรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ : ศึกษากรณีอ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3, 

23-24 มกราคม 2557, 720-733. 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล และคณะ (2556). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “สถานการณป์ัญหาทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียง

ม่วน จังหวัดพะเยา”. แหล่งทุนมหาวิทยาลัยพะเยา (ส านักงาน AB-Creative) ร่วมกับ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2556.  

หนังสือ 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล. (2560). กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน.  

Isbn : 978-616-269-625-1 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์  ตันติจรยิาพันธ์ 

Assistant Professor Kiattisak  Tantijariyapan 

 

ชื่อ-สกุล นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35205000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 75 หมู ่4 ต าบลหลวงเหนอื อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 52110 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1619 

089-1811-668 

Email Tantijariyapan@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ (กฎหมายอาญา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2545 ประกาศนยีบัตรเนติบัณฑิตไทย  

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

พ.ศ. 2543 นิตศิาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

ต ารา 

เกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์. (2558). หลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ :  

ไอเดียพริ้นติง้. isbn : 978-616-394-448-1 

เกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์. (2557). กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : 

ไอเดียพริ้นติง้. isbn : 978-616-423-446–8 

เกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์. (2560). กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 3). 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน. isbn : 978-616-269-599-5 

เกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์. (2560). กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 3). 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วญิญูชน. isbn : 978-616-269-604-6
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนะ  ศรปีัตตา 

Assistant Professor Tussana Siputta 

 

ชื่อ-สกุล นายทัศนะ  ศรีปัตตา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 37099000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1619 

081-111-9699 

Email tussanas@hotmail.co.uk 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2543 การศกึษามหาบัณฑติ (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร   

พ.ศ. 2532 นิตศิาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

 

ผลงานวิชาการ 

ทัศนะ  ศรีปัตตา (2557). ปัญหาการใช้บังคับมาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 : ศกึษาเฉพาะมาตรการที่ก าหนดใหใ้ช้เงินตามมาตรา 12 

ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 .วารสารรพี’ 57  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2557 (สิงหาคม), 1-21. 

ทัศนะ  ศรีปัตตา (2558). ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากหอพักนิสิตในมหาวิทยาลัย  

ของรัฐ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย  ครั้งที่ 4,  

29-30 มกราคม พ.ศ. 2558, 1167-1177 

 



188 

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรษิรา ประสิทธิปานวัง 

Assistant Professor Narissara Prasitthipanwang 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวนริษรา ประสิทธิปานวัง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 11201000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1619 

089-554-9257 

Email Aj.narisa@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ (กฎหมายระหว่างประเทศ)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2550 นิตศิาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับ 1)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ผลงานวิจัย   

นริษรา ประสิทธิปานวัง. (2559). การรับรู้ของประชาชนต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาล

เมืองพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, 

มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, 1650 – 1666.  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล 

Assistant Professor UDOM NGAMMUANGSAKUL 

 

ชื่อ-สกุล นายอุดม งามเมอืงสกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101001xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธินต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธินต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466666 ต่อ 1619 

มอืถือ 089-6359938 

Email udom.ng@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ (กฎหมายธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2541 นิตศิาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

ผลงานวิชาการ 

อุดม งามเมืองสกุล. (2559). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสินเชื่อรถแลกเงิน. วารสารนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 9. ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. : 2559), 27 – 48. 
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ประวัติ 

นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ 

Miss Kanchanurat Mairin 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนุรัตน ์ไมรินทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35015002xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1619 

085-718-4517 

Email k_mairin@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ (กฎหมายภาษี)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2550 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2548 ประกาศนยีบัตรเนติบัณฑิตไทย  

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

พ.ศ. 2545 นิตศิาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ผลงานวิจัย    

กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์. (2559). “มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมชาวนาไทย”. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 

2559, 1370-1382. 
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ประวัติ 

นายเฉลิมวุฒิ สาระกิจ 

Mr. Chaloemwut Sarakit 

 

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมวุฒ ิสาระกิจ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16204000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1619 

094-109-1930 

Email chalermwut.up@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ (กฎหมายอาญา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2552 ประกาศนยีบัตรเนติบัณฑิตไทย  

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

พ.ศ. 2550 นิตศิาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานวิชาการ 

เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ. (2559). ความรับผดิในการกระท าของผู้อื่น. วารสารนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 90-99. 

เฉลิมวุฒิ สาระกิจ. (2559). การทอดทิ้งผู้สูงอายุในสังคมชนบท. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, 

1383-1395. 

เฉลิมวุฒิ สาระกิจ, ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ , กฤษฎา ใจแก้วทิ, วิทูรย์ ตลุดก า, ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง,  

และประฐมพงทองรอด. (2559). การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ. วารสารกฎหมาย  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9(17), 1-12. 
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เฉลิมวุฒิ สาระกิจ, ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, กฤษฎา ใจแก้วทิ, ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง, เฉลิมวุฒิ สาระกิจ  

และประฐมพงษ์ ทองรอด. (2560, มกราคม). การพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่น

ด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยพะเยา,  

26-27 มกราคม 2560, 1781-1790. 
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ประวัติ 

นายประฐมพงษ์ ทองรอด 

Mr.Pratompong  Thongrod 

 

ชื่อ-สกุล นายประฐมพงษ์ ทองรอด 

รหัสประจ าตัวประชาชน 18415000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1619  

097-415-1915 

Email pj_classic@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 ประกาศนยีบัตรเนติบัณฑิตไทย  

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา 

พ.ศ. 2555 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ (กฎหมายมหาชน)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2551 นิตศิาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ผลงานวิชาการ 

ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, กฤษฎา ใจแก้วทิ, วิทูรย์ ตลุดก า, ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง, เฉลิมวุฒิ สาระกิจ  

และประฐมพงษ์ ทองรอด. (2559). การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ . วารสารกฎหมาย 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9(17), 1-12. 

วิทูรย์ ตลุดก า, ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, กฤษฎา ใจแก้วทิ, ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง, เฉลิมวุฒิ สาระกิจ  

และประฐมพงษ์ ทองรอด (2560, มกราคม). การพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่น

ด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยพะเยา,  

26-27 มกราคม 2560, 1781-1790. 
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ประวัติ 

นายวิทูรย์ ตลุดก า 

Mr.Withoon Taloodkum 

 

ชื่อ-สกุล นายวิทูรย์ ตลุดก า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 33309006xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1619 

081-466-2795 

Email withoon.ta@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 นติิศาสตรมหาบัณฑติ (กฎหมายมหาชน)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 ประกาศนยีบัตรวิชาว่าความ  

สภาทนายความแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2548 นติิศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับ 1)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

Panarairat Srichairat, Lisa Radtke Bliss, and Withoon Taloodkum (2015). Clinical Legal Education in 

Thailand: A Pedagogy Whose Time Has Come. In Sarker, Shuvro Prosun (Ed.), Clinical 

Legal Education in Asia: Accessing Justice for the Underprivileged (pp. 159-175). United 

State: Palgrave Macmillan.  

วิทูรย์ ตลุดก า. (2559). กฎหมายเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนลุ่มน้ ากว๊านพะเยา. วารสารนิติศาสตร์ 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 1(2), 26-45. 

ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, กฤษฎา ใจแก้วทิ, วิทูรย์ ตลุดก า, ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง, เฉลิมวุฒิ สาระกิจ  

และประฐมพงษ์ ทองรอด. (2559) . การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน 
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เพื่อ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายข้อมูลข่ าวสารของราชการ .  

วารสารกฎหมาย คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9(17), 1-12. 

วิทูรย์ ตลุดก า. (2560). สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินราชพัสดุกว๊านพะเยาและข้อเสนอ 

ทางนโยบายกฎหมาย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย  

ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยพะเยา, 26-27 มกราคม 2560, 2760-2773. 

วิทูรย์ ตลุดก า, ปิยอร เปลี่ยนผดุง และสันธิวัฒน ์พิทักษ์พล (2560). มาตรการทางกฎหมายเพื่อสง่เสริม

รูปแบบการจับสัตว์น้ าในกว๊านพะเยาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยพะเยา, 26-27 มกราคม 

2560, 2738-2759. 

วิทูรย์ ตลุดก า, ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, กฤษฎา ใจแก้วทิ, ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง, เฉลิมวุฒิ สาระกิจ  

และประฐมพงษ์ ทองรอด (2560, มกราคม). การพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่น 

ด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน. รายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยพะเยา,  

26-27 มกราคม 2560, 1781-1790. 
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ประวัติ 

นายสมศักดิ์ แนบกลาง 

Mr.Somsak Nabklang 

 

ชื่อ-สกุล นายสมศักดิ์ แนบกลาง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601009xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1619 

086-849-1922 

Email s-nabklang@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2541 นิตศิาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ผลงานวิจัย 

สมศักดิ์ แนบกลาง. (2556). รูปแบบที่เหมาะสมกับการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการ

ของรัฐ ศึกษากรณี : สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey), วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 11-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 

จ านวนชั่วโมง ภาระสอน/ป ี

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางสาวกันย์กญัญา  ใจการวงคส์กุล 35601002XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 1260 1260 1260 1260 1260 

น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง      

2. นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรนิทร์ 35015002XXXXX - น.ม. กฎหมายภาษ ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1260 1260 1260 1260 1260 

น.ม.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง      

น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

     

น.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่      

3.* นายเฉลิมวุฒิ สาระกิจ 16204000XXXXX - น.ม. กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1260 1260 1260 1260 1260 

น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. นายทัศนะ  ศรปีัตตา 46050055XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1260 1260 1260 1260 1260 

กศ.ม. การบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5.* นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวงั 11201000XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. (วิทยานิพนธ์ ดีมาก) กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1260 1260 1260 1260 1260 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยนเรศวร      

6.* นายประฐมพงษ์ ทองรอด 18415000XXXXX - น.บ.ท. 

 

เนติบัณฑิตไทย 

 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

1260 1260 1260 1260 1260 

น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7.* นายวทิูรย์  ตลุดก า 33309006xxxxx - น.ม. กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1260 1260 1260 1260 1260 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่      198 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร 

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 

จ านวนชั่วโมง ภาระสอน/ป ี

2560 2561 2562 2563 2564 

8. นายสมศักดิ์ แนบกลาง 35601009XXXXX - น.ม.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1260 1260 1260 1260 1260 

น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง      

9. นายอุดม งามเมืองสกลุ 35101001XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

1260 1260 1260 1260 1260 

10. * นายอุเทน ธัชศฤงคารสกุล 37099000XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

บธ.ม. บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1260 1260 1260 1260 1260 

น.ม.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง      

น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง      

*อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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