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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

Master of Laws Program  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ นิตศิาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0151 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Master of Laws Program 
 

2.  ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     น.ม. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Master of Laws 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     LL.M. 
 

3.  วิชาเอก 

 ไม่ม ี
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 40(3) หนว่ยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทย และนิสติต่างชาติ ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ 
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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

     ไม่มี 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญานิตศิาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2557 

 6.2  คณะกรรมการประจ าคณะนติิศาสตร์อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่  1  วันที่  16  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 

 6.3  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 6.4  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 72(6/2557) และการประชุมครั้งที่ 73(7/2557) วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 4/2557 วันที ่20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในป ีพ.ศ. 2558 
 

8.  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1  ผู้พิพากษา 

 8.2  พนักงานอัยการ 

 8.3  ทนายความ 

 8.4  นิตกิร 

 8.5  นักวิชาการ 

 8.6  นักปกครอง 

 8.7  พนักงานสืบสวนสอบสวน 

 8.8  ธุรกิจส่วนตัว 

 8.9  อาชีพอิสระ 
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9.  ชื่อ - นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1. นายนภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย  31017005XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

LL.M. 

LL.M. 

น.บ. 

Intellectual Property Law 

Intellectual Property Law 

Commercial Law 

นติศิาสตร์ 

University of Edinburgh, Scotland 

Australian National University, Australian 

Monash University, Australian 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

2554 

2547 

2545 

2541 

2. นายไพรัช ธีระชัยมหทิธ์ิ 35001003XXXXX อาจารย์ น.ด. 

LL.M. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

International Law 

นติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

University of Hull, England 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2540 

2537 

3. นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร 35199008XXXXX อาจารย์ Docteur en Droit (Très Honorable) 

น.ม. 

น.บ. 

Droit privé 

กฎหมายธุรกิจ 

นติศิาสตร์ 

Université D’aix-marseille, France 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2547 

2543 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –

2559) อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้น  และเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร 

และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ การเปิดหลักสูตรนติิศาสตร์

มหาบัณฑิตนี้  ย่อมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559)  โดยการสร้างบุคลากรของประเทศชาติที่

เข้าใจในสภาพปัญหาของสังคมไทย และมีความรู้ทางกฎหมายที่สามารถใช้คุ้มครองสิทธิของบุคคลตาม

กฎหมายได้เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองด้านสวัสดิการสังคม เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติในความ

แตกต่างระหว่างเมืองและชนบท และเพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่าง

ทั่วถึง มีความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย สถาบันการเมืองการปกครองและสถาบันทางเศรษฐกิจมี

ความโปร่งใสและความเป็นธรรม  และสามารถน าความรู้ทางกฎหมายไปสู่ชุมชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอันจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอ่ไป 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ใช้ในการวางแผนหลักสูตรได้

ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสังคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน 

การใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง การใช้เครือข่ายความเร็วสูง และอินเตอร์เน็ตที่ได้กลายเป็นสิ่ง

ปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อ

การด าเนินชีวิต อีกทั้งยังมีราคา และค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart 

Phone) และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Computer Notebook) ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์

อย่างกว้างขวาง จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และวัฒนธรรม  ที่ส่งผลกระทบเป็นอย่าง

ยิ่งต่อวิถีชีวิตทางด้านสังคม และวัฒนธรรมไทย เป็นอย่างมาก ดังนั้ น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้นัก

กฎหมายจ านวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจผลกระทบทางด้านสังคม และวัฒนธรรม มี

คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น า และขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้ ให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้อง 

และเหมาะสมกับวิถีชีวติของสังคมไทย 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   ผลกระทบจากสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาประเทศที่ต้องอาศัยฐานข้อมูลทางวิชาการ ท าให้จ า เป็นต้องมีการ

พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในเชิงรุกที่มี ศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในยุคโลกาภวิัตน์ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านกฎหมาย ที่มีความพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน ทั้ งทางด้านวิชาการ 

วิชาชีพ และอาชีพ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “นิติศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งการรู้กฎเกณฑ์ อันเป็นบรรทัด

ฐานในการด ารงอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม รวมถึงการน าเอากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ เพื่อรักษาความ

ยุติธรรม” 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

   ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ

มหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากการสร้างผู้มีความรู้ทางกฎหมายระดับสูงย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อการ

พัฒนาสังคมภูมิภาคทั้งในด้านงานวิชาการ งานวิจัย และสามารถน าความรู้ทางกฎหมายไปปฏิบัติบังคับ

ใช้ได้อย่างเป็นผล เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม และยังสามารถคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่ดี โดยอาศัยความรู้ทาง

กฎหมายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งเชื่อมโยงถึงการพัฒนาสังคมและ

วัฒนธรรมที่ดตี่อไป 
    

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   วิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรบัระดับบัณฑติศกึษา (Intensive English for 

Graduate Studies) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี

 13.3 การบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ

เข้มระดับบัณฑติศกึษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนและการประเมนิผลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1   ปรัชญาของหลักสูตร  

 การเรียนรู้กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม บนพืน้ฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันตามหลักนิตธิรรม  

 1.2 ความส าคัญ   

 การศึกษาวิชากฎหมายมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรที่ต้องใช้ความรู้

ความสามารถทางด้านกฎหมาย ซึ่ งในปัจจุบันหลายสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี

ความสามารถที่จะให้การศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ในระดับสูงได้ แต่กระนั้นก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ยัง

ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน คือ กรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์รวมทางการศึกษา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการ

กระจายสถาบันการศึกษาสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการ

ความรู้ในภูมิภาคที่อยู่ห่างจากเมอืงหลวง แต่ก็ยังถือว่าไม่เป็นที่เพียงพอต่อการผลิตบุคลากรออกมารับ

ใช้สังคมไทยได้ทุกภูมภิาค 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์มาแล้วเป็น

เวลากว่า 10 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ มี

ความพร้อม และมีศักยภาพเพียงพอในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยจะจัดให้มีผู้บรรยาย

จากทั้งอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ เพราะ

ความส าคัญของวิชานิติศาสตร์ไม่เพียงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านตลาดแรงงานเท่านั้น 

เนื่องจากวิชานิติศาสตร์นี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของประเทศในทุกๆ ด้าน อีกทั้งยังเพื่อ

ประโยชน์แห่งความยุติธรรมทางอ านาจตุลาการ บริหาร และนิติบัญญัติ อีกด้วย ทั้งนี้ เพราะการที่

ประเทศจะสามารถด าเนินธุรกิจการค้ากับนานาอารยประเทศ และการพัฒนาทางด้านอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้อง

กับกิจการภายใน และกิจการระหว่างประเทศต่างก็ล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นต้องใช้กฎหมายเป็น

สื่อกลางในการด าเนินการตามรูปแบบ พิธีการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมตลอดถึงเป็น

เครื่องมือในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ด้วย กฎหมายจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการสร้างนิติสัมพันธ์ในทุก

ระดับ 

 ดังนั้น การเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

สอดคล้องต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้หลักสูตรมีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ซึ่งมหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายจะน า

ความรู ้และน าหลักวิชามาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป 

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย  ทั้งในทางทฤษฎี และ

ทางปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
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  1.3.2 เพื่อส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย และสามารถน าไปใช้

เพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถน าไปใช้ให้

เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศชาติ 

  1.3.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย ส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  เพื่อเป็นฐานในการพัฒนากฎหมาย

ต่อไป 

  1.3.4 เพื ่อให้สามารถน าเอาหลักการที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการประกอบ

วิชาชีพด้านกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นิติกร นักวิชาการ ฯลฯ ให้ประสบ

ความส าเร็จได้ 

  1.3.5 เพื ่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษา และเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้าน

กฎหมายได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกฎหมายในเชิงลึก และสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่

ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 
  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ตามที่ สกอ. ก าหนด 

ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการ 

และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ทั้งในปัจจุบัน

และในอนาคต 

- ติดตามความต้องการของ

ผูป้ระกอบการทางดา้นกฎหมาย 

- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ และ

แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พ อ ใจ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง

ผูป้ระกอบการ 

- ผูใ้ช้บัณฑติมีความพึงพอใจในด้าน

ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ

ท างาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- มีจ านวนหนว่ยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชนที่เข้าร่วมเครอืข่าย 

- มี ตั วแทนจาก ชุมชน  เข้ าร่ วม

เครือขา่ย 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนแล ะบ ริ ก ารวิ ช าก าร  ให้ มี

ประสบการณ์จากการน าความรู้

ทางดา้นกฎหมายไปปฏิบัติงานจรงิ 

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

ก า รส อ น ให้ ท า ง าน บ ริ ก า ร

วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการ

วิชาการ 

- การเข้ารับการอบรมสัมมนา

ประชุมของคณาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุนในการพัฒนาด้านการ

เรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 
 



 

 

8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

  1.1  ระบบ 

   เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   ไม่มี 

  1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

   ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

  2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

       ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – มกราคม  

       ภาคการศกึษาปลาย เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 

  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รับรองและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

    เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

หรอืตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา 

  2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

    พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ 

  2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

     จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

   

 

 

 

 



 

 

9 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

   จ านวนนิสิตแผน ก แบบ ก(2)  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปีที่ 1 10 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2 - 10 15 15 15 

รวม 10 25 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 15 15 15 

 

   จ านวนนิสติแผน ข  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปีที่ 1 20 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2 - 20 30 30 30 

รวม 20 50 60 60 60 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 20 30 30 30 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

- 

180,000 

 

- 

180,000 

 

- 

180,000 

 

- 

180,000 

 

- 

180,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

581,600 

321,760 

10,000 

- 

 

1,205,600 

401,160 

10,000 

- 

 

1,247,600 

445,360 

10,000 

- 

 

1,315,100 

445,360 

10,000 

- 

 

1,315,100 

445,360 

10,000 

- 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

35,440 

 

35,440 

 

35,440 

 

35,440 

 

35,440 

4. งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวมรายจ่าย 1,128,800 4,394,760 4,394,760 4,394,760 4,394,760 
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  2.7  ระบบการศึกษา 

                   แบบช้ันเรียน 

                   แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                   แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

      แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

      แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

      อื่นๆ (ระบุ) 

  2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

    เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1  หลักสูตร 

   3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

     รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40(3) หนว่ยกิต 

   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

         โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้                                

หมายเหตุ 1. ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสิตไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2554  ตอ้งลงทะเบียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

 2. นสิติแผน ข จะตอ้งผ่านทวนสอบประมวลผลการเรียนรู้ (Comprehensive Examination) 

รายการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2557 

แผน ก(2) แผน ข แผน ก(2) แผน ข 

1. งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 24 33 28 34 

   1.1 หมวดวิชาเฉพาะ   16 16 

   1.2 หมวดวิชาเอกเลือก   12 18 

2. วิทยานิพนธ์ 12  12  

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  3  6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   (3) (3) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 36 36 40(3) 40(3) 
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   3.1.3 รายวิชา 

     3.1.3.1 การจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก(2) 

1. งานรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 

 1.1 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 

100701 วิธีวิจัยทางนติิศาสตร์ขั้นสูง               3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science 

100702 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(2-2-5)  

 Advanced Criminology 

100703 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Civil and Commercial Law 

100704 นิตปิรัชญาขั้นสูง 3(2-2-5) 

   Advanced Legal Philosophy 

100705 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced International Law 

100706 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย 1(1-0-2) 

 English for Legal Research 

  

 1.2 หมวดวิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรยีนรายวิชาดังต่อไปนี้  

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

100711 กฎหมายปกครองขั้นสูง 3(2-2-5)  

 Advanced Administrative Law 

100712 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Constitutional Law 

100713 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence 

100714 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

 Comparative Criminal Procedure 

100715 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Civil Procedure 

100716 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตเิปรียบเทียบ 3(2-2-5)  

 Comparative Law on Environment and Natural Resource 
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กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

100721 กฎหมายพาณชิย์นาวีขัน้สูง 3(2-2-5) 

 Advanced Maritime Law  

100722 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขัน้สูง 3(2-2-5) 

 Advanced International Trade Law 

100723 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 International of Human Rights Law 

100724 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียนขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN 
 

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 

100731 กฎหมายธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Business Law 

100732 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ 3(2-2-5) 

 Law on Settlement of Commercial Disputes and Arbitration 
 

กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

100741 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขัน้สูง  3(2-2-5) 

 Advanced Intellectual Property law 

100742 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้สูง 3(2-2-5) 

 Advanced Information Technology Law 
 

2.  วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 

100751 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 
 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 
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      3.1.3.2 การจัดการศึกษา แผน ข  

1. งานรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 

 1.1 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 

100701 วิธีวิจัยทางนติิศาสตร์ขั้นสูง               3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science 

100702 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(2-2-5)  

 Advanced Criminology 

100703 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Civil and Commercial Law 

100704 นิตปิรัชญาขั้นสูง 3(2-2-5) 

   Advanced Legal Philosophy 

100705 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced International Law 

100706 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย 1(1-0-2) 

 English for Legal Research 

  

 1.2 หมวดวิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

  ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

100711 กฎหมายปกครองขั้นสูง 3(2-2-5)  

 Advanced Administrative Law 

100712 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Constitutional Law 

100713 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence 

100714 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

 Comparative Criminal Procedure 

100715 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Civil Procedure 

100716 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตเิปรียบเทียบ 3(2-2-5)  

 Comparative Law on Environment and Natural Resource 

 



 

 

14 

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

100721 กฎหมายพาณชิย์นาวีขัน้สูง 3(2-2-5) 

 Advanced Maritime Law  

100722 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขัน้สูง 3(2-2-5) 

 Advanced International Trade Law 

100723 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 International of Human Rights Law 

100724 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียนขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN 
 

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 

100731 กฎหมายธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Business Law 

100732 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ 3(2-2-5) 

 Law on Settlement of Commercial Disputes and Arbitration 
 

กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

100741 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขัน้สูง  3(2-2-5) 

 Advanced Intellectual Property law 

100742 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้สูง 3(2-2-5) 

 Advanced Information Technology Law 
 

2.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน 6 หน่วยกิต 

100761 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต 

 Independent Study 
 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 
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  3.1.4  แผนการศึกษา  

     3.1.4.1  แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(2) 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรบัระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

100701 วิธีวิจัยทางนติิศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science  

100702 กฎหมายอาญาขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Criminology  

100703 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Civil and Commercial Law  

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100704 นิตปิรัชญาขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Legal Philosophy  

100705 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced International Law  

100706 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย  

English for Legal Research 

1(1-0-2) 

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

100751 วิทยานิพนธ์ 3 หนว่ยกิต 

 Thesis  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100751 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 9 หน่วยกิต 
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     3.1.4.2  แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรบัระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

100701 วิธีวิจัยทางนติิศาสตร์ขั้นสูง  

Advanced Research of Legal Science 

3(2-2-5) 

100702 กฎหมายอาญาขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Criminology  

100703 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Civil and Commercial Law  

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100704 นิตปิรัชญาขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Legal Philosophy  

100705 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced International Law  

100706 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย  

English for Legal Research 

1(1-0-2) 

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

100761 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

 Independent Study  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

1007xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

 Major Elective  

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100761 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

 Independent Study  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

 รวม 9 หน่วยกิต 
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   3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

100701 วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง         3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science 

 แนวความคิดและความสัมพันธ์ของปรัชญา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ทฤษฎีและ

วิธีการวิจัยทางนติิศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย

ของศาสตร์ทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธี การ

ออกแบบงานวิจัยทางนติิศาสตร์และการตัง้สมมุตฐิานการวิจัยทางนิตศิาสตรท์ี่เหมาะสม  

 Concepts and relations between philosophy and scientific methods, use of theories and 

legal research methods in searching for legal knowledge according to process and procedure of 

research methods in legal science, analysis of data from qualitative research, quantitative research 

and mixed-method research, appropriate legal research design and legal research hypothesis  

 

100702 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Criminology 

 ทฤษฎีและวิวัฒนาการของกฎหมายอาญา โครงสร้างความผดิอาญาตามแนวความคิดของ

ประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมายและระบบจารีตประเพณี  การใช้กฎหมายอาญา  การ

พัฒนาของกฎหมายอาญาในประเทศต่าง ๆ  วิเคราะห์พัฒนาการทางความคิด และทฤษฎีกฎหมาย

อาญาที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศต่าง ๆ 

 History and evolution of Criminal Law, theories related to criminal responsibility, 

structure of civil law and common Law countries, use of criminal Law, tendency of criminal law 

development in various countries, analysis of development of criminal law concept and theories in 

other countries 
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100703 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Civil and Commercial Law 

 แนวความคิดและหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่าง ๆ เช่น นิติกรรม สัญญา หนี ้

ทรัพย์  และอื่นๆ พัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอื่น

ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์แนวคิดและแนวค าพิพากษา ปัญหาทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ของไทยและตา่งประเทศ 

 Conception and principles of civil and commercial law such as juristic act, contracts, 

obligations, property, development of civil and commercial law in comparison with law of other 

countries, analysis of concept and legal approach in case law, practical problems in civil and 

commercial law of both Thailand and other countries 

 

100704 นิติปรชัญาขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Legal Philosophy 

 วิวัฒนาการของนิติปรัชญาและทฤษฎีทางกฎหมายในแต่ละยุค ลักษณะและความส าคัญ

ของนติิปรัชญา ความสัมพันธ์ของนติิปรัชญากับกฎเกณฑข์องกฎหมายในไทยและในต่างประเทศ ทฤษฎี

ทางกฎหมายและนิติปรัชญาที่มีผลต่อกฎหมาย สภาพสังคม ความยุติธรรม และความเท่าเทียม 

อทิธิพลของนิตปิรัชญาต่อการร่างกฎหมาย การปรับใช้และบังคับใช้กฎหมาย  

 Evolution of legal philosophies and legal theories in different period, characteristic and 

important of legal philosophy, relationship between legal philosophy and rule of law in Thailand and 

other countries, impact of legal theories and legal philosophy on law, society, justice, and equality, 

influences of legal philosophy on legislation, application and enforcement of law  
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100705 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced International Law 

 ปรัชญาและทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง

ประเทศกับกฎหมายภายใน สภาพบุคคลภายใต้บังคับแหง่กฎหมายระหว่างประเทศ เขตแดนของรัฐและ

เขตอ านาจของรัฐ ทางบก ทางน้ า ทางทะเล และน่านฟ้า อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ การ

รับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล ความคุ้มกันจากอ านาจศาลภายในประเทศ องค์การของรัฐในนิติ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและความผูกพันระหว่างประเทศของรัฐ การใช้ การตีความการ

บังคับใช้และการระงับกรณีพพิาทระหว่างประเทศ กฎหมายสงครามและความเป็นกลาง 

 Philosophies and theories of international law, relations between international and 

national law, subjects of international law and their international personality, territory and land, 

water, sea and air frontiers of states, territorial sovereignty of states, recognition of states and 

governments, rights and duties of states and state responsibilities in international law, state 

immunities, state organizations in international juristic relations, treaties and international obligations 

of states, application and interpretation of international law, settlement of international disputes, 

law of war and neutrality 

 

100706 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย  1(1-0-2) 

 English for Legal Research 

 การอ่านกฎหมาย กฎข้อบังคับ ค าพิพากษา รายงาน บทความและหนังสือกฎหมายเป็น

ภาษาอังกฤษ ความหมายและการใช้ค าและศัพท์ทางกฎหมาย เขียนบทความและรายงานทางกฎหมาย

เป็นภาษาอังกฤษ การใช้และความเข้าใจมาตรฐานระบบการอ้างอิงเอกสารที่ใช้ในการเรียนกฎหมาย 

การรา่งเอกสารทางกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวกับการวิจัยทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ 

 Reading law, regulations, case law, law reports, law journals, and legal text books in 

English, meaning and use of words and vocabularies in legal context, writing law article and essay 

in English, using and understanding standard for citation of legal study, drafting legal documents 

and contracts relating to legal research in English       
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100711 กฎหมายปกครองขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Administrative Law 

 หลักการและทฤษฎีกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 

การใช้และตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่ายปกครองและสัญญาของฝ่ายปกครอง 

ความรับผิดของฝ่ายปกครอง การจัดท ากิจกรรมทางปกครองต่าง ๆ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยและ

การบริการสาธารณะ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  บทบาทและหน้าที่ของ

องค์กรทางปกครอง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และองค์กรทางปกครอง 

Principles and theories of administrative law, principles of law on public 

administration, application and interpretation of administrative law, theories of administrative acts 

and administrative contracts, liabilities of public administration, different activities of public 

administration such as public security and public services, provisions in Administrative Performance 

Act, roles and functions of administrative organizations, inspection of exercising of State and 

administrative powers      

 

100712 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Constitutional Law 

 หลักการและทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อ านาจอธิปไตย นิติรัฐและนิติ

ธรรม อ านาจรัฐและข้อจ ากัด หลักการแยกอ านาจและถ่วงดุลอ านาจ วิวัฒนาการแนวคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญ

นิยม ประวัติพัฒนาการและรูปแบบของรัฐธรรมนูญ บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่

ของพลเมือง สถาบันการเมืองและองค์การของรัฐตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ระบบศาล หลักการ

กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  

 Principles and theories of constitutional law such as theories of State, sovereignty, legal state and 

rule of law, State’s power and limitation, separation of power, and check and balance, evolution of 

constitutionalism, historical development and modalities of constitution, sources of constitutional law, rights, 

liberty and duties of person, political institutions and state organs under constitution, parliament, council of 

ministers and court system, principles of decentralization and local governments 
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100713 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทยีบ 3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence 

 หลักการของกฎหมายพยานหลักฐาน เปรียบเทียบหลักกฎหมายลักษณะพยานภายใต้

กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน หลักการรับ

ฟังและหลักการช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะพยาน บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมาย

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา กระบวนการการสบืค้นและแสวงหาพยานหลักฐาน 

 Principles of evidence law, comparison between evidence law of Thailand and other 

countries in both area of procedures of accuse and inquiry systems, principles of hearing and 

weighing evidences under evidence law, provisions relating to law of evidence under Civil 

Procedure Code and Criminal Procedure Code, processes of investigation and discovery of evidence 

 

100714 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาเปรยีบเทยีบ 3(2-2-5) 

 Comparative Criminal Procedure 

 แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน อ านาจของรัฐใน

การด าเนินคดอีาญา เปรียบเทียบวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรในภาคพื้นยุโรป วิเคราะห์ประวัติ วิวัฒนาการของกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของการบัญญัติ  การตีความ  และการบังคับใช้

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีต่อสังคม  ประเด็นปัญหาในวิธีพิจารณาความอาญาและการบังคับ

ใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 Concepts and theories of procedural law in relation to citizen’s rights, power of state  

in  handling  criminal cases, comparison of criminal procedures employed in common law and civil 

law countries in Europe, analysis of history and development of Thai criminal procedural law in 

different period, impact of enactment of procedural law and enforcement of criminal procedure on 

society, current issues in criminal procedures and enforcement of criminal procedure law 
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100715 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่งขั้นสูง        3(2-2-5) 

 Advanced Civil Procedure 

 แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติ เกี่ยวกับข้อพิพาทและสิทธิทางแพ่งและ

พาณชิย์  รูปแบบองค์กรในการยุติข้อพิพาทประเภทต่างๆ  วิเคราะหน์ิติปรัชญาขัน้พืน้ฐานและขั้นสูงของ

การให้ความยุติธรรมทางแพ่ง  ผลกระทบของกฎหมายวิธีสบัญญัติและการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

พาณิชย์  ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกฎหมายวิธีสบัญญัติ  ประเด็นปัญหาในวิธีการพิจารณา

ความแพ่งและการบังคับใช้กฎหมายวิธีการพิจารณาความแพ่ง 

 Concepts and theories of civil procedure concerning dispute and right in civil and 

commercial cases, forms of organization responding to settle various disputes, analysis of legal 

philosophy relating to justice in civil cases from fundamental level to advanced degree, effect of 

civil procedure law in economic development and commercial, international corporation in civil 

procedure law, current issues in civil procedure and enforcement of civil procedure law 

 

100716 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทยีบ 3(2-2-5) 

 Comparative Law on Environment and Natural Resource 

 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบของกลุ่มประเทศอาเซียน 

เปรียบเทียบระบบกฎหมาย ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบศาล และเนื้อหาและวิธีพิจารณาอันเกี่ยวกับ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของไทยและต่างประเทศ   

 Comparison of law and policies concerning environmental and natural resources in 

ASEAN counties, comparison of legal system, legal history, court system, and substantive and 

procedural environmental and natural resource law in Thailand and other countries  

 

100721 กฎหมายพาณิชย์นาวีขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Maritime Law 

 แนวคิดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือและกิจการทางทะเล การละเมดิ

และข้อพิพาทจากกิจการทางทะเล การกักเรอื ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจรัฐกับเอกชนในภาคมหาชน 

และความสัมพันธ์ในภาคเอกชนระหว่างเอกชนและเอกชน การวินจิฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเดินเรอืและ

กิจการทางทะเล  

 Philosophy and theories of Maritime Law, tort and disputation on maritime activities, 

embargo, relations between authority of state and people in term of public section, relations 

between private persons, and adjudicate on maritime disputation 
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100722 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced International Trade Law 

 วิเคราะห์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับการน าเข้าและ

ส่งออกของไทยในกรณีสินค้าทั่วไปและกรณีเฉพาะ กฎหมายและพิธีการทางศุลกากร หลักกฎหมายการค้าของ

ต่างประเทศภายใต้ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า และองค์การการค้า

โลก หลักการการเปิดเสรีทางการค้า และการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม และความตกลงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความ

ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดและการต่อต้าน

การทุ่มตลาด กฎเกณฑแ์ละกฎระเบียบทางการค้าบริการระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลก 

 Analysis of International Trade Law, law on controlling and supervision of import and export from 

Thailand in both general and specific goods, law and procedures on customs, legal principles in trade law of 

other countries under trade agreements of GATT and WTO, principles of trade liberalization and promotion of 

fair trade, and related arrangements such as technical barriers to trade, subsidies and countervailing measures, 

dumping and anti-dumping, WTO rules and regulations on international trade in services 

 

100723 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 International of Human Rights Law 

 แนวคิดและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชนในกรอบองค์การสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชนในประเทศ

ต่างๆ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ไทย กลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา 

และเอเชีย 

 Philosophy and theories of human rights under United Nations, human rights in other countries, 

principles of law on protection of human rights and fundamental rights under constitution and Thai law,  

mechanism of regional cooperation on protection of human rights in European, American, African and Asian 

regions 
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100724 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียนขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN 

 พัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการจัดตั้งสมาคม

อาเซียน สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศของอาเซียน พิจารณาจากตัวของตราสารทากฎหมาย และความ    

ตกลงต่างๆ ของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและองค์กรย่อยของอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

อาเซียนกับกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีภายใต้พันธะของอาเซียน ความร่วมมือด้าน

ต่าง ๆ ของอาเซียนในระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียน  

กิจกรรมต่าง ๆ ของไทยในกรอบของอาเซียน และระบบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 

 Historical development of regional grouping in South East Asia and establishment of Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN), legal personality, legal instruments of ASEAN, and agreements among 

ASEAN member states, ASEAN Charter, structure and subsidiary organs of ASEAN, relations between ASEAN 

law and international law, rights and duties of members states under ASEAN obligations, different aspects of 

ASEAN co-operation among its member states and between ASEAN and other countries outside region, 

activities of Thailand within framework of ASEAN,  and internal legal systems of ASEAN member states 

 

100731 กฎหมายธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Business Law 

  ลักษณะขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจ หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของกรรมการและการจัดการของผู้บริหาร  สิทธิของผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้

ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย และความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม  การขยายและครอบง ากิจการ 

การจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และองค์กรร่วมทุนเพื่อ

ประกอบธุรกิจ    

 Characteristic of modern business enterprise, law relating to authority, responsibilities 

and liabilities of directors and executive management, rights of shareholders, relationship between 

majority of shareholders and minority of shareholders, corporate social responsibility, extension and 

takeover of business, operating subsidiary in business group, limited companies, public company 

limited, and joint venture company for business 
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100732 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ 3(2-2-5) 

 Law on Settlement of Commercial Disputes and Arbitration 

 ความส าคัญและผลกระทบที่เกิดขึน้จากข้อพิพาททางธุรกิจในลักษณะต่างๆ รูปแบบและเหตุผล

ในการเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ ทฤษฎี หลักกฎหมายและเทคนิควิธีที่น ามาใช้ในการระงับข้อ

พิพาททางธุรกิจในแต่ละรูปแบบ วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการ ข้อดีและข้อเสียของวิธีการ

อนุญาโตตุลาการ ข้อพิจารณาในการเจรจาและยกร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ การเลือกกฎหมายและสถานที่

ส าหรับการอนุญาโตตุลาการ กฎหมายอนุญาโตตุลาการในระดับประเทศและระหว่างประเทศ   

 Importance and impacts arising from various commercial disputes, models and reasons for 

choosing alternative method in settling commercial disputes, theories, principles and techniques applied in 

course of settlement of each type of commercial disputes, evolution of arbitration, advantages and 

disadvantages of arbitration, consideration in negotiation and drafting arbitration contracts, choice of law and 

place for arbitration, law of arbitration at national and international levels 

 

100741 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Intellectual Property law 

               การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาของไทย เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมาย

ความลับทางการค้า กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และกฎหมาย

คุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม เปรียบเทียบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับต่างประเทศ 

ขอบเขตการให้ความคุ้มครองและการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อยกเว้นการละเมิด การ

อนุญาตใหใ้ช้สทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปของสัญญา การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ

วิธีพิจารณาคดทีรัพย์สินทางปัญญาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  

 Protection of intellectual property under international agreements and Thai intellectual 

property law such as copyright law, patent law, trademark law, trade secret law, plant variety 

protection law, geographical indication protection law, and law on protection of layout-designs of 

integrated circuits, comparison between Thai intellectual property law and law of other countries, 

scope of protection and infringement of intellectual property rights, exceptions, licensing under 

licence agreement, enforcement of intellectual property law, procedure for intellectual property 

cases in Intellectual Property and International Trade Court 
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100742 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Information Technology Law 

 สังคมข้อมูลข่าวสาร พัฒนาการทางกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ การบริหารควบคุมด้านอินเทอร์เน็ต สิทธิมนุษยชนและอินเทอร์เน็ต ทรัพย์สินทางปัญญา

และอินเทอร์เน็ต อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Information society, development of law and regulations relating to information 

technology, internet governance, human rights and internet, Intellectual property and Internet, 

computer crime, electronic commerce, and contemporary issues relating to law on information 

technology 

 

100751 วิทยานิพนธ์                            12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาและการ

ตีพมิพ์เผยแพร่งานวิจัยทางกฎหมาย 

 Formulating new knowledge by systematic research methodology, problem solving and 

publishing legal research  

 

100761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                           6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอรายงาน และการอภิปรายในหัวข้อทางดา้นกฎหมาย หรอืกรณีศกึษา  

 Researching, collection of data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing about legal issues and case study chosen  

   

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรบัระดับบัณฑติศึกษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

  ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการในระดับกลางและสูงส าหรับการศกึษาระดับปริญญาโทโดยเน้น

ด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

 Academic English at intermediate and upper-intermediate levels for graduate studies 

focusing on academic reading and writing skills  
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง     สาขาวิชา 

2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง     ระดับบัณฑติศึกษา 

2.1 เลข 7 หมายถึง     รายวิชาในระดับปริญญาโท 

3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง     หมวดหมู่ในกลุ่มวิชา 

3.1 เลข 0 หมายถึง     กลุ่มวิชาเฉพาะ 

3.2 เลข 1 หมายถึง     กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

3.3 เลข 2 หมายถึง     กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

3.4 เลข 3 หมายถึง     กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 

3.5 เลข 4 หมายถึง     กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.6 เลข 5 หมายถึง     วชิาวิทยานิพนธ์ 

3.7 เลข 6 หมายถึง     วชิาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง     อนุกรมในหมวดหมูส่าขาวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1* นายนภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย 

 

31017005XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

LL.M. 

LL.M. 

น.บ. 

Intellectual Property Law 

Intellectual Property Law 

Commercial Law 

นติศิาสตร์ 

University of Edinburgh, Scotland 

Australian National University, Australian 

Monash University, Australian 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

2554 

2547 

2545 

2541 

2* นายไพรัช ธีระชัยมหทิธ์ิ 35001003XXXXX อาจารย์ น.ด. 

LL.M. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

International Law 

นติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

University of Hull, England 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2540 

2538 

3* นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร 35199008XXXXX อาจารย์ Docteur en Droit (Très Honorable) 

น.ม. 

น.บ. 

Droit privé 

กฎหมายธุรกิจ 

นติศิาสตร์ 

Université D’aix-marseille, France 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2547 

2543 

4 นางสาววมิลเรขา ศริิชัยราวรรณ 31399000XXXXX อาจารย์ น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

กฎหมายอาญา 

กฎหมายธุรกิจ 

กฎหมายท่ัวไป 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 

2549 

2537 

5 นายสงขลา วิชัยขัทคะ 31001000XXXXX อาจารย์ Docteur en droit 

D.E.A. 

Licence  

Droit du développement 

Droit du développement 

Licence en droit 

Université Paris V, France 

Universitié Paris V , France 

Institut d’Etude des relations 

Internationales  ILERI (Paris), France 

2528 

2522 

2520 

* หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นายมุรธา วัฒนะชวีะกุล 31017009XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

LL.M. 

น.บ. (เกียรตนิยิม) 

Public Law 

กฎหมายมหาชน 

New York University, USA 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2520 

2510 

2 นายนภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย 

 

31017005XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

LL.M. 

LL.M. 

น.บ. 

Intellectual Property Law 

Intellectual Property Law 

Commercial Law 

นติศิาสตร์ 

University of Edinburgh, Scotland 

Australian National University, Australian 

Monash University, Australian 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

2554 

2547 

2545 

2541 

3 นายไพรัช ธีระชัยมหทิธ์ิ 35001003XXXXX อาจารย์ น.ด. 

LL.M. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

International Law 

นติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

University of Hull, England 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2540 

2538 

4 นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร 35199008XXXXX อาจารย์ Docteur en Droit (Très Honorable) 

น.ม. 

น.บ. 

Droit privé 

กฎหมายธุรกิจ 

นติศิาสตร์ 

Université  D’aix-marseille, France 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2547 

2543 

5 นางสาววมิลเรขา ศริิชัยราวรรณ 31399000XXXXX อาจารย์ น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

กฎหมายอาญา 

กฎหมายธุรกิจ 

กฎหมายท่ัวไป 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 

2549 

2537 

6 นายสงขลา วิชัยขัทคะ   

31001000XXXXX 

อาจารย์ Docteur en Droit 

D.E.A. 

Licence 

Droit du développement 

Droit du développement 

Licence en droit 

Université Paris V, France 

Universitié Paris V, France 

Institut d’Etude des relations 

Internationales  ILERI (Paris), France 

2528 

2522 

2520 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายจรัญ ภักดีธนากุล ศาสตราจารย์ (พิเศษ) B.A. 

นบท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

2 นายวิชา มหาคุณ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) น.ม. 

ร.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

3 ดร.บุญศร ีมวีงศ์อุโฆษ ศาสตราจารย์ Dr.iur.utr 

Doctor iuris utriusque, 

Ruprecht-Karls-

Universitaet, 

Heidelberg 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

4 ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ศาสตราจารย์ Ph.D. 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

5 ดร.สุษม ศุภนติย์ ศาสตราจารย์ Ph.D. 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

6 นายไชยยศ เหมะรัชตะ ศาสตราจารย์ LL.M. 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

7 ดร.ทวีเกียรต ิมนีะกนิษฐ ศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

D.E.A. 

LL.M. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

 

 

นิตศิาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

8 ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

D.E.A. 

D.S.U. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

9 ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก รองศาสตราจารย์ J.S.D 

J.S.M 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

10 ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ รองศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

11 ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ รองศาสตราจารย์ Doktor der Rechte-

Dr.jur 

LL.M. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

12 ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจติราสาย

สุนทร 

รองศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

13 ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ รองศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

14 นายณรงค์ ใจหาญ รองศาสตราจารย์ LL.M. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

15 นายดิเรก ควรสมาคม รองศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

16 นายมานิต จุมปา รองศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

 

นิตศิาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

17 นายส าเรียง เมฆเกรียงไกร รองศาสตราจารย์ M.C.L. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

18 นายสุเมธ จานประดับ รองศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

19 ดร.อภริัตน์ เพ็ชรศริิ รองศาสตราจารย์ J.S.D. 

LL.M. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

20 ดร.เขตไท ลังการพ์ิน ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

น.บ. 

น.ม. 

นิตศิาสตร์ 

21 ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์ Dr.Jur 

LL.M. (M.Jur) 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

22 ดร.ลัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ผูช่้วยศาสตราจารย์ น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

23 ดร.สมเกียรต ิวรปัญญาอนันต์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

D.E.A. de Droit Privé, 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

24 ดร.สุรศักดิ์ มณีศร ผูช่้วยศาสตราจารย์ Dr.iur, Johan Wolfgang 

Goethe-Universität  

Frankfurt am Main 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

25 ดร.ภานุมาส ขัดเงางาม ผูช่้วยศาสตราจารย์ J.S.D 

น.ม. 

น.บ. 

 

 

 

นิตศิาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

26 ดร.คึกฤทธิ์ สิงหล ผูพ้ิพากษา น.ด. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

27 ดร.พรภัทร ตันติกุลานันท์ ผูพ้ิพากษา Ph.D. 

LL.M. 

LL.M. 

เนติบัณฑิตนวิยอร์ก 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

28 ดร.วัชระ เนตวิาณิชย์ ผูพ้ิพากษา J.S.D. 

LL.M. 

LL.M. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

29 ดร.อณพล จันทร์หอม ผูพ้ิพากษา Ph.D. 

LL.M. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

30 พ.ต.อ.ดร.มานะ เผาะช่วย - น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

31 พ.ต.ท.ดร.เทิดสยาม บุญยะเสนา - น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

32 พ.ต.ท.ดร.ประลอง ศิริกุล - น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

33 ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ - น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

 

นิตศิาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

34 ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค - น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

36 ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ - Docteur en Droit 

LL.M. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

37 ดร.สุเนติ คงเทพ - น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

38 ดร.สุภัทรา กรอุไร - น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

นิตศิาสตร์ 

 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 รายวิชา 100751 วิทยานิพนธ์และรายวิชา 100761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จะมีอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตอนุมัติ เป็นผู้ให้ค าแนะน า และ

นิสิตจะต้องน าเสนอโครงร่างการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์  แผนการศึกษาหลักสูตร      

นิตศิาสตรมหาบัณฑติ  

 ค าอธิบายโดยย่อ 

  งานวิจัยที่นิสิตด าเนินการเขียน เป็นการศึกษาด้านการวิจัย การประเมิน การสืบค้น 

นวัตกรรม โดยน าเอาความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์มาใช้เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์

หรอื การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นิสิตต้องน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิจัยต่อคณะกรรมการ

วิทยานิพนธ์ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องสามารถสอบผ่านวิทยานิพนธ์

หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสนิ 
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 การเตรยีมการ 

  คณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะมีการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ

ที่ครบก าหนดตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับรายวิชา

วิทยานิพนธ์ และรายวิชาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ นิสิตจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี

การศึกษาที่ 2 โดยจะก าหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานและรับการแนะน าจากที่

ปรึกษาตลอดระยะเวลาการศกึษาค้นคว้า 

  ส าหรับรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษาที่ 2 โดยจะก าหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานและรับการ

แนะน าจากที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการศกึษาค้นคว้า 

 กระบวนการประเมินผล 

  นิสิตจะต้องน าเสนอหัวข้อการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อ

คณะกรรมการ เพื่อการอนุมัติให้ด าเนินการค้นคว้า และศึกษา ตลอดจนจะต้องเสนอผลการศึกษาที่

สมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ อนุมัติผลการศกึษาในภาคการศึกษาปลาย และน าส่ง

ฉบับสมบูรณ์ให้แก่คณะตามก าหนดเวลาต่อไป 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 

เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

และการวางตัวในการท างานในรายวิชาต่างๆ 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกัน

เป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้นิสิตมี

ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจน

มีความรูคู้่คุณธรรม 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน

ตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรยีน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

3. ด้านภาวะผู้น า - ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม 

และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน 

ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ

รายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น า 

และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

  2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

     2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

         นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่

ศกึษา รวมทั้งอาจารย์ตอ้งมคีุณสมบัติด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

       2.1.1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรติ 

       2.1.1.2  มีวนิัย ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

       2.1.1.3  เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์ร และสังคม 

       2.1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 
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     2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

        ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้ิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้นการ

เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมต่อการเข้ามาศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม 

และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื้อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น 

เป็นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม มี

ความเสียสละ เป็นต้น 

     2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรว่มกิจกรรม 

 2.1.3.2  ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

 2.1.3.3 ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

 2.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

  2.2  ความรู้ 

     2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 2.2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ 

 2..2.1.2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางด้าน

กฎหมาย รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมอืที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 2.2.1.3 มีความรู้ที่สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

     2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางกฤษฎี และประยุกต์

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา

นั้น ๆ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มี

ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

     2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และการปฏิบัติของนสิิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

      2.2.3.1 การทดสอบย่อย 

      2.2.3.2 การสอบเมื่อนิสติได้ศึกษาจบในแตล่ะรายวิชา 

      2.2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 
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      2.2.3.4 ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 

      2.2.3.5 ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน  

  2.3  ทักษะทางปัญญา 

    2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื ่อ

ส าเร็จการศึกษา ดังนั้น นิสิตจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้ทางด้านกฎหมายในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา และ

สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นิสิตต้องมี

คุณสมบัติตา่ง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

 2.3.1.1 คิดอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  2.3.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ   

ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  2.3.1.3 สามารถสืบค้น รวมรวม วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  2.3.1.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ หาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

 การวัดมาตรฐานในข้อนีส้ามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ใหน้ิสติแก้ปัญหา อธิบาย

แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็น

การเลิกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.3.2.1  การอภปิรายกลุ่ม 

  2.3.2.2  ใหน้ิสติมีโอกาสปฏิบัติจริง 

 2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  นิสติต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่รู้จักกันมาก่อน 

บุคคลที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และบุคคลที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่จะมาอยู่ภายใต้บังคับบัญชา 

ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่ ง ดังนั้น อาจารย์ต้อง

สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนีใ้หน้ิสติระหว่างที่สอนวิชา 
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 2.4.1.1  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2.4.1.2  สามารถวางตัว และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตาม

บทบาทหน้าที ่และความรับผดิชอบ 

 2.4.1.3  มีภาวะความเป็นผู้น า และผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2.4.1.4  สามารถใหค้วามช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าหรอืในบทบาทของผูร้่วมทีมงาน 

 คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ 2.4.1.1 ถึง 2.4.1.3 ได้ในระหว่างการ

ท ากิจกรรมร่วมกัน    

    2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้อื่นหรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลของการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว

บุคคล และความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี ้   

      2.4.2.1  สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

      2.4.2.2  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

      2.4.2.3  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติได้

เป็นอย่างดี 

      2.4.2.4  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดกีับผู้รว่มงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

      2.4.2.5  มีภาวะผูน้ า 

    2.4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

    ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ

ข้อมูล    
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  2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่

เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 2.5.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 2..5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 2.5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

ต่อนิสติในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์ และกลุ่มนิสติ 

    2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศใหห้ลายหลายสถานการณ ์

    2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.3.1  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศหรอืคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

      2.5.3.2  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมอืต่าง ๆ การอภปิราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรียน 

  2.6  สุนทรียศลิป์ 

    2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์ นิสิตควรมีลักษณะทางด้านสุนทรียศิลป์ เพื่อให้เกิด

ทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันมีผลต่ออารมณ์ ลักษณะพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดที่น าเอาด้าน

สุนทรียศิลป์อันเป็นวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งมาใช้ในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ทั้งนี ้

เพื่อให้เกิดการอยู่และเรยีนอย่างมคีวามสุข เป็นคนดีของสังคมต่อไป ดังนี้ 

2.6.1.1  มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม  
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2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์อาจท าได้ในระหว่างการ

เรียนการสอน โดยอธิบายให้นิสติได้ตระหนักถึงคุณค่าด้านศลิปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และปลูกฝังให้รู้จักและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะอันทรงคุณค่า

เหล่านั้น ปลูกฝังให้นิสิตมีคุณลักษณะนิสัย และรู้จักการควบคุมอารมณ์ การเป็นผูม้ีจติใจดีงาม มีศลิปะ

ในจิตใจ รู้จักวิธีการที่เรียนอย่างมีความสุขโดยน าเอาคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะมามีส่วนในการ

ตัดสินใจ ทั้งนีเ้พื่อให้นสิิตได้ใชเ้หตุผลต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

2.6.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

2.6.3.1  ประเมินจากการตัดสินใจในการท างานร่วมกันโดยใช้เหตุผล อารมณ์ 

ความรูส้ึกที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

2.6.3.2  ประเมินจากการที่นิสติเป็นผู้ที่มอีารมณ์สุนทรีย์โดยมีวิธีการให้การเรียน

เป็นไปอย่างมคีวามสุข 

2.6.3.3  ประเมินจากการที่นิสิตรูส้ึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีการ

กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ที่ดขีึน้ 

       2.7  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ นิสิตควร

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและท าให้เป็นสุขนิสัยอย่างสม่ าเสมอเนื่องจากจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นิสิต

เกิดการเรยีนรู้รอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ จงึจ าเป็นที่ต้องรณรงคส์่งเสริมในเรื่องดังนี้ 

 2.7.1.1  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 2.7.1.2  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพนั้น ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยสุขภาพที่ดีทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ อันจะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  เรื่อง

สุขภาพจึงเห็นควรต้องปลูกฝังให้มีการส่งเสริมให้นิสิตดูแลและรักสุขภาพ แนะน าการวางตัวรวมทั้ง

ปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เพราะอนาคตนิสิตนักกฎหมายต้องน า

ความรู้ไปท าประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม การมีบุคลิกภาพดีจะช่วยท าให้เป็นคนที่เคารพเชื่อถือของ

ผูพ้บเห็น ท าให้เสริมความสงา่งาม ความมีบุคลิกภาพ ดูดีให้แก่ตนเอง และนักกฎหมายถือว่าบุคลิกภาพ

เป็นสิ่งส าคัญมากอย่างยิ่ง 
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 2.7.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.3.1  ประเมินจากการที่นิสิตได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการดูแล

สุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง 

 2.7.3.2  ประเมินจากนิสิตได้เห็นความส าคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และแต่ง

กายถูกระเบียบ 

 2.7.3.3  ประเมินจากการบุคลิกภาพในด้านการพูด การแต่งกาย การแสดงออกซึ่ง

ความคิดเห็นหรอืด้านอื่น ๆ 
 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

  3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

 (2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 

 (3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์ร และสังคม  

 (4) เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 
 

  3.2  ความรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ 

(2) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางด้าน

กฎหมาย รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 

(3) มีความรู้ทีส่ามารถบูรณาการความรู้ทางด้านกฎหมายกับศาสตร์อื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง 
 

  3.3 ทักษะทางปัญญา 

 (1) คิดอย่างมวีิจารณญาณ และเป็นระบบ 

 (2) สามารถวิเคราะห์ป ัญหา รวมทั ้งประยุกต์ความรู ้ท ักษะ และการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

 (4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
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  3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (2) สามารถวางตัว และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตาม

บทบาทหน้าที ่และความรับผดิชอบ 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้น า และผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าหรอืในบทบาทของผูร้่วมทีมงาน 

 

  3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 

  3.6  สุนทรียศลิป์ 

(1) มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

 

  3.7  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

     ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

100701 วิธีวิจัยทางนติิศาสตรข์ั้นสูง                       

100702 กฎหมายอาญาขั้นสูง                       

100703 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง                       

100704 นิติปรัชญาขั้นสูง                       

100705 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง                       

100706 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย                       

หมวดวิชาเอกเลอืก 

กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน 

100711 กฎหมายปกครองขั้นสูง                       

100712 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง                       

100713 กฎหมายพยานหลักฐานเปรยีบเทียบ                       

100714 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรยีบเทียบ                       
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

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

100715 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง                       

100716 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรยีบเทียบ                       

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

100721 กฎหมายพาณิชย์นาวีขั้นสูง                       

100722 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง                       

100723 กฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ                        

100724 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน

ขั้นสูง 
                      

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ                       

100731 กฎหมายธุรกจิขั้นสูง                       

100732 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกจิและ

อนุญาโตตุลาการ 
                      

กลุ่มวิชาทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยสีารสนเทศ                       

100741 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง                       

100742 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง                       
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

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

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

100751 วิทยานิพนธ์                       

100761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                       

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา                       
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1  ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา 

 2.1.2 มีการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ

การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

 2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

  

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อแนะแนวการเป็น

ครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ และเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบัน และคณะ ตลอดจน

หลักสูตรที่สอน 

 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน 

และการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อ

ส่งเสริมการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผา่นการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  

  2.1.2 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

  2.1.3 การเพิ่ มพูนทักษะด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลใหท้ันสมัย 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม 

  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

  2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

  2.2.5 จัดใหอ้าจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

  2.2.6 จัดใหอ้าจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

1.  การบริหารหลักสูตร  

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตร

ปรับปรุงหรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

การประกันคุณภาพการศกึษา 
 

2.  การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 

         2.1 การบรหิารงบประมาณ 

          คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนในชัน้เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนสิิต 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  คณะมีความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่มี

ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูล เพื่อ

ให้บริการแก่นิสติ อาจารย์ พนักงานของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป สว่นระดับคณะก็มีหนังสอื ต ารา

เฉพาะทาง นอกจากนี ้คณะยังมอีุปกรณ์ที่ใชส้นับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

  2.2.1  ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ

สาขาวิชาดังต่อไปน้ี 

 2.2.1.1 ต าราเรียน 

  ภาษาไทย 49,285 เล่ม 

  ภาษาต่างประเทศ 16,538 เล่ม 

 2.2.1.2 วารสาร 

  ภาษาไทย 91 เล่ม 

  ภาษาต่างประเทศ 42 เล่ม 

 2.2.1.3  โสตทัศนวัสดุ  2,157 เล่ม  

 2.2.2  ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีฐานข้อมูลออนไลน์ ดังน้ี 

    2.2.2.1 LexisNexis 

     ฐานข้อมูลเอกสารด้านการเงิน การตลาด โฆษณา เศรษฐศาสตร์ รายงาน

ธุรกิจ การค้า กฎหมาย บทความจากวารสาร ข่าวจากหนังสือพิมพ์ และส านักข่าว ข้อมูลบริษัท 

สิ่งพิมพ์รัฐบาล ค าพิพากษาศาลสูงของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1980 – ปัจจุบัน ให้ฉบับเต็มกว่า 

4,000,000 รายงาน จากแหล่งข้อมูลกว่า 30,000 แหง่ 
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    2.2.2.2 Dissertation Abstracts Online (DAO) 

     ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัย

และสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมทั้งมหาวิทยาลัยบางแห่งในทวีปยุโรป แอฟริกา 

ออสเตรเลีย และเอเชีย ครอบคลุมสาขาวิชามากกว่า 3,000 สาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ 

เคมี คณิตศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น 

    2.2.2.3 Science Direct 

     ฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์  

และมนุษยศาสตร์ มีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 - ปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสืบค้นสาระสังเขปของ

บทความวารสารได้ 5,500 ชื่อ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 1,500 ชื่อ 

  2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

     ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อบริการให้อาจารย์ และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานจัดซื้อ

หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนและนิสิตมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น 

นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ

หนังสือ ส าหรับใหศู้นย์บรรณสารและสื่อการศกึษาจัดซื้อหนังสอืด้วย 

    ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ

คณะจะต้องจัดซื้อสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ 

เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น    

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการหนังสือ 

ต ารา วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์ และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ใน

การปรับปรุงการให้บริการ   
  

3.  การบริหารคณาจารย์ 

  3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาโทขึน้ไป ในสาขาวิชานิตศิาสตร์หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไวส าหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้

บัณฑติที่เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์ 
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  3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

   คณะได้ก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ

วิทยากรมาบรรยาย และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะต้องเป็นผู้ที่มี

ประสบการณต์รงหรอืมีวุฒกิารศกึษาอย่างต่ าปริญญาเอก 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี

ความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางการศกึษา 

  4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

   มีการพัฒนาบุคลากรใหม้ีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงาน

ที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย

การอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

  5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต 

   คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท า

หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และอาจารย์ทุกคนจะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา 

(Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ผู้ซึ่งรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรม

เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสติ 

  5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

   การอุทธรณ์ของนิสติให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 มีการตดิตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และของ

โลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 

6.2 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อน

การปรับปรุงหลักสูตร 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ (มคอ.2) ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบ ทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

สิน้สุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ .3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน       

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนนั้นพิจาณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี

ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปราย

โต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน

เข้าใจได้ ก็ต้องมกีารปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

 การทดสอบปลายภายเรียน จะสามารถชีไ้ด้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอน

ไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

   ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผลรายวิชา และการ

ใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินโดยนิสติปีสุดท้าย 

 2.2 ประเมินโดยมหาบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

  2.3 ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิหรอืที่ปรึกษาภายนอก 

 2.4 ประเมินโดยผูใ้ช้มหาบัณฑติ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 

1 คน ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่

ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็

มักจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 




