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หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

Bachelor of Laws Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย  คณะนิติศาสตร ์

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลกัสตูร :     0100 

 ภาษาไทย   :    หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ   :     Bachelor of Laws Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 ช่ือเต็ม (ไทย)  :     นิตศิาสตรบัณฑติ 

 ช่ือยอ่ (ไทย)  :     น.บ. 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     :     Bachelor of Laws 

 ช่ือยอ่ (อังกฤษ)    :     LL.B. 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกวา่ 139 หน่วยกติ 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

                  หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 

 5.3 ภาษาท่ีใช ้

  ภาษาไทย 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสติไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งด ี

 5.5  ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 

  ไม่มี 

 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญานติิศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1   หลักสูตร ปรับปรงุ พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปกีารศกึษา 2563 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะนิตศิาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที ่11/2562 วันที ่25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

 6.4 คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลกัสตูรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

  เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 6.6 สภาวชิาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลกัสตูรในการประชุมครั้งที่........... 

  วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีความพร้อมในการเผยแพร่

หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 

2565 

 

8. อาชีพท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลงัส าเร็จการศึกษา  

 8.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เม่ือสอบผ่านตามหลกัเกณฑก์ารสมัครของอาชีพนั้น ๆ 

 8.1.1 นิตกิร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาล 

 8.1.2 นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน 

 8.1.3 ที่ปรกึษาด้านกฎหมาย 

 8.1.4 ทนายความ 
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 8.1.5 ต ารวจ พนกังานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี 

 8.1.6 อนุญาโตตลุาการ 

 8.1.7 ตุลาการศาลปกครอง 

 8.1.8 อาชีพอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

 8.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังจากสอบได้เนตบิัณฑติไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การ

สมัครของอาชีพนั้น ๆ 

 8.2.1 อัยการ 

 8.2.2 ผู้พิพากษา 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวกนัย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 35601002XXXXX รองศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2550 

2545 

2 นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ 35015002XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2554 

2550 

2548 

 

2545 

3 นายธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 31010006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2550 

2545 

 

2540 

4 นายสุวิทย์ ปัญญาวงศ ์ 35601002XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2554 

2547 

 

2545 

5 นายวีระยุทธ หอมชืน่ 16406001XXXXX อาจารย์ น.บ.ท. 

 

น.ม. 

น.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 2) 

 ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2559 

 

2557 

2555 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบันกฎหมายมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย ส่งผลให้สังคมเกิดความคาดหมายและ

คาดหวังต่อบทบาทของนักกฎหมายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมในระดับที่สูง รวมทั้งการ

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญ เช่น การพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระแส

โลกาภิวัฒน์ นวัตกรรมใหม่ ๆ และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส าคัญที่

ส่งผลกระทบต่อการประกอบวชิาชีพกฎหมาย ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสอนสาขาวชิานิติศาสตร์

ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จึงเห็นควรที่ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิตเพื่อให้สามารถรองรับกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปดังกล่าวโดยจัดท าหลักสูตรให้กระชับ 

ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนมี

มาตรฐานที่ยอมรับความหลากหลายในเนื้อหาเพื่อที่จะสามารถผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้มีความรู้

พื้นฐานทางนิติศาสตร์เฉพาะแต่ที่ส าคัญจ าเป็น และเปิดทางเลือกให้ศึกษาความรู้เฉพาะทางในกฎหมาย

เฉพาะด้านตามความสนใจหรือถนัดมากขึ้น อันจะเป็นการเอือ้อ านวยสอดคล้องกับความหลากหลาย

ของการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งให้มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นในการศึกษาเรียนรู้

ตลอดชีวิต และมีการปลูกฝังอบรมให้บัณฑิตทางกฎหมายได้ตระหนักและประพฤติตนให้ยึดม่ันอยูใ่น

หลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ

สามารถน าไปประกอบวชิาชีพทางกฎหมายหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอันเป็นที่พ่ึงของประชาชน

ในสังคมต่อไป  

 นอกจากนี ้ภายใต้การแข่งขันของตลาดแรงงานในสังคมปัจจุบัน มีความต้องการผู้ปฏิบัติงาน

ในด้านต่าง ๆ ที่มีศักยภาพรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะต่าง ๆ และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ทั้งนีห้น่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ต่างมีความคาดหวังและปรารถนามีนักกฎหมายที่

พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น และมีองค์ความรู้ในกฎหมายใหม่ ๆ  ที่ส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น และมีความยุติธรรมในรักษาประโยชน์ของส่วนรวม  ดังนั้น การ

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสถาบันการศึกษาจึงมี

ความส าคัญอยา่งยิ่ง นอกจากจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาตนเองแลว้ยังเป็นเพิ่มโอกาสให้บณัฑติ

ทางนิติศาสตร์สามารถเข้าถึงงานที่หลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการยกระดับความสามารถของ

นักกฎหมายไทยที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสถานการณ์

ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ได้  
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาสังคมในประเทศไทย มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่

ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ท าให้องค์ความรู้ในการจัดการ บริหารงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมีความส าคัญ

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ส่งผลโดยตรงต่อการรักษาสิทธิและหน้าที่ของบุคคลใน

ชุมชน รวมทั้งการสร้างองคค์วามรู้ของบุคคล และชุมชน ที่จะรู้สิทธิและหน้าที่ของตน ในขณะเดียวกันก็

เรียนรู้และเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การสร้างสังคมที่มีการรู้และเคารพสิทธิของบุคคลจะ

สามารถเป็นหลักของสังคมที่มีความแตกต่างในความคิดที่มีอยู่ในสังคมไทยได้ ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับ

ภารกิจของนิติศาสตร์จึงมุ่งเน้นในการอ านวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ

พทิักษ์รักษาศีลธรรมอันดีงามของสังคม ซ่ึงต้องอาศัยการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่สามารถปรับใช้หลัก

กฎหมายที่มีอยูก่ับข้อเท็จจริง และเพิ่มทักษะในการแยกแยะ วเิคราะห์ วพิากษ์วิจารณ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่ถึง

พร้อมในทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแน่นม่ันคงในหลักการแห่งความ

ยุติธรรม หลักนิติธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพแห่งกฎหมาย

ด้วย เพื่อให้กฎหมายสามารถสร้างความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึน้ในสังคมไทย 

 อนึ่ง การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศไทย ภายใต้กฎหมายที่

น ามาใช้ในการดูและรักษาสิทธขิองบุคคล ชุมชนและสังคม จ าเป็นที่จะต้องมีนักกฎหมายที่มีความเขา้ใจ

ลักษณะและวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้นด้วยเช่นกัน การมีสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคที่ผลิตนัก

กฎหมายเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคมภูมิภาคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสังคมไทย เพื่อที่นัก

กฎหมายเหล่านีจ้ะได้ดูแล รักษาสิทธ ิของสังคมท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน อันจะน าไปสู่การมีสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการและการรองรับการเติบโตของชุมชน

ท้องถิ่น สังคม ประเทศและนานาชาติทางด้านก าลังคนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมายที่

หลากหลาย มทีักษะการปฏิบัติ และมีทัศนคติที่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม 

12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

นิติศาสตร์ (มคอ.1) และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ของสังคมและการพัฒนาศักยภาพ

ให้เป็นที่ยอมรับทั้งด้านวชิาการและวชิาชีพ 

12.1.3 ให้ความส าคัญในเรื่องของหลักการความยุติธรรม คุณธรรมจริยธรรมนัก

กฎหมาย การท างานเป็นทีมและค านึงถึงการน าเอากฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

สังคม ประเทศ และนานาชาติ 
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            12.2  ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ 

“Wisdom for Community Empowerment” ซ่ึงเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งเน้น

การพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มุ่งปฏิบัติภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข โดยกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาให้กบัประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนและภูมิภาคอ่ืน ๆ  ให้ได้รับการศกึษาอยา่งเสมอภาคกัน 

 ด้วยเหตุนี ้การพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาความส าคัญอยา่งยิ่งเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยต้องพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์

ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนทักษะปฎิบัติที่ส าคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อบทบาทในการผลิต

บัณฑิตของตนโดยจัดการศึกษาให้มีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเกิดการเรียนรู้ที่รอบด้าน 

ครอบคลุม และเกิดประสิทธภิาพ เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถน าปัญญาอันเป็นศูนยร์วมขององคค์วามรู้

ที่ได้รับการบ่มเพาะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศให้เกิดความเข้มแข็งและม่ันคง

ยั่งยืนต่อไป 

 ทั้งนี ้คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา มีพันธกิจ  

 1. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติ 

มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตยุติธรรม รวมทั้งมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

 2. มุ่งผลิตงานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้าง

เครือขา่ยการวจิัยกับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

 3. เพื่อให้บริการวชิาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการเพื่อความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

 4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล 

 5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  

13. ความสัมพันธก์ับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language  

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

  Ready English 
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 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง 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 การสื่อสารในสังคมดจิิทัล 3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society  

 003202 การจดัการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 

  Health and Environment Management  

 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

  Arts of Living  

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 3(2-2-5) 

  Socialized Personality  

 13.2 รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 100000 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

  Fundamental Laws for Quality of Life  

 100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 

  Introduction to Law  

 100002 กฎหมายอาญาส าหรับนกัรฐัศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  Criminal Law for Political Scientist    

 100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชยส์ าหรับนกัรฐัศาสตร์  3(3-0-6) 

  Civil and Commercial Law for Political Scientist    

 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Business Law   

 100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน  3(2-2-5) 

  Laws and Ethics for Mass Communication  

 100006 กฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

  Laws and Ethics of Communication and Information Technology  
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 100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพวิเตอร ์ 1(1-0-2) 

  Computer Laws and Ethics 

 100008 กฎหมายการเงิน หลกัทรัพย์ ภาษีอากร และประกันภัย 3(2-2-5) 

  Finance and Securities, Taxation} Insurance Laws  

 13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสตูร และได้ด าเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวชิาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ เป็นกรรมการและเลขานุการท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพจิารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวชิาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวชิาท าหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) คณะนิติศาสตร์ เสนอขออนุมัติให้มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวชิาการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน

หลักสูตร และนิเทศ 

2) ก าหนดให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้สอนและเนื้อหา

สาระที่สอนและการวัดผลประเมินผลร่วมกัน 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

นิติศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายเพื่ออ านวย

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสันติสุขแก่ปวงชน  

 1.2  ความส าคัญ   

  กฎหมายมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงสังคมมีความ

คาดหวังต่อบทบาทของนักกฎหมายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนานวัตกรรม

ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาประเทศโดยรวมดังนั้นการศึกษากฎหมายมีความส าคัญต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน และบุคคล

ทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรู้กฎหมายอันเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่มีสภาพบังคับมีโทษอัน

กระทบต่อสิทธ ิเสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชน มิใช่เพียงการเรียนรู้กฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมาย

ให้ประเทศชาติ สังคม ชุมชนเกิดความสงบสุขเรียบร้อยเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายส าคัญ คือ เพื่อสร้าง

ประเทศชาติ สังคม และชุมชนให้มี “ความยุติธรรม” ด้วยดังนั้นการเรียนรู้กฎหมายภายใต้หลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิตจึงมุ่งหวังสร้างบัณฑิตผู้สามารถปรับใช้ความรู้ทางกฎหมายให้เกิดความยุติธรรม 

การรักษาความสงบเรียบร้อย และการพิทักษ์รักษาศีลธรรมอันดีงามของสังคมและมีทักษะในการ

แยกแยะ วเิคราะห์ วพิากษ์วิจารณ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่ถึงพร้อมในทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

มีความหนักแน่นมั่นคงในหลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และ

มีความรับผิดชอบในวชิาชีพแห่งกฎหมายด้วยเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและการรองรับการเติบโต

ของชุมชนท้องถิ่น สังคม ประเทศและนานาชาติทางด้านก าลังคนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้าน

กฎหมายที่หลากหลาย มีทักษะการปฏิบัติ และมีทัศนคติที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมอยา่งเป็นระบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ เนื่องจากกฎหมายมิได้ใช้บังคับเพยีงในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีใช้บังคับอยู่ทุก

ประเทศและอาจมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างแต่ละประเทศ อีกทั้งการศึกษากฎหมายภายใต้

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตยังต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ด้วยเหตุนี้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1) และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคม

และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้เป็นที่ยอมรับทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ รวมทั้งให้สามารถรองรบั

กับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในสังคม มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพร้อมที่จะ

ตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และมีมาตรฐานที่ยอมรับความหลากหลายในเนื้อหา เปิด

ทางเลือกให้ศึกษาความรู้เฉพาะทางในกฎหมายเฉพาะด้านตามความถนัดหรือสนใจมากขึ้นและให้มี
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ความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์แต่ที่ส าคัญจ าเป็น อันจะเป็นการเอื้ออ านวยสอดคล้องกับความ

หลากหลายของการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งให้มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นใน

การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพในสังคมปัจจุบันที่มีความต้องการผู้ปฏิบัติงานใน

ด้านต่าง ๆ  ที่มีศักยภาพรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะต่าง ๆ  และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ต่างมีความคาดหวังและปรารถนามีนักกฎหมายที่พึง

ประสงค ์มีทัศนคติที่ดี มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น และมีองคค์วามรู้ในกฎหมายใหม ่ๆ ที่ส าคัญ และมีความ

ยุติธรรมในรักษาประโยชน์ของส่วนรวม 

  เม่ือประเทศชาติ สังคม และชุมชนต้องมีหลักเกณฑ์ข้อก าหนดร่วมกันย่อมมีความจ าเป็น

ที่จะต้องมี “นักกฎหมาย” ผู้เข้าใจหลักเกณฑ์ข้อก าหนดเหล่านั้นอยา่งแท้จริง เพื่อช้ีทางและใช้กฎหมาย

ให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยและยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้

ทั้งกฎหมายและศาสตร์อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง เพราะกฎหมายนั้นเกี่ยวขอ้งกับชีวิตของทุก ๆ  คน การเรียนรู้

วชิาการด้านอื่น ๆ จึงมีความจ าเป็นไม่น้อยไปกวา่วชิาการด้านนิติศาสตร์ดังนั้นการผลิตนักกฎหมายเพือ่

ตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคมภูมิภาคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อที่นักกฎหมายเหล่านีจ้ะได้

ดูแล รักษาสิทธิ ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน 

  นอกจากนั้น กฎหมายยังมคีวามส าคัญต่อบุคคลแต่ละคนตั้งแต่เกดิจนกระทั่งตาย รวมทั้ง

กรณีเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการฝ่าฝืนกฎหมายของบุคคลอื่น ๆอีกด้วย จึงจ าเป็นที่หลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิตจะต้องผลิตบัณฑิตผู้สามารถรักษาสิทธปิระโยชน์ของบุคคลผู้เดือดรอ้นเสียหายได้โดย

ปราศจาก “อคติ” และค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของแต่ละฝ่ายอย่างยุติธรรม กระบวนการเรียนการสอน

ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงจ าเป็นต้อง “มีอิสระทางวิชาการ ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ” เพื่อให้ได้

บัณฑิตที่พึงประสงค์อันเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิตจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และต้อง

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอนควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงถือว่าเป็นเหตุผลส าคัญอันจะท าให้บัณฑิต

นิติศาสตร์เป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเช่ียวชาญทางกฎหมาย มีทักษะการปฏิบัติ  

มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถบูรณาการอยา่งเป็นระบบทั้งการศกึษาคน้ควา้ วจิัย และเรียนรูต้ลอดชีวติ 

 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเรียนรู้รอบด้านทั้งวิชาการ วิชาชีพ พร้อม

ท างาน น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้บริการมีส่วนร่วมกับชุมชนสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ 

ประยุกต์ใช้ความรู้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่พ่ึงของประชาชน เกิดประโยชน์ความเข้มแข็ง

พัฒนาอยา่งยั่งยืนในชุมชน สังคม ประเทศชาติ  
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 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดม่ันหลักนิติธรรม จริยธรรมนัก

กฎหมาย รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ ตัวบ่งชี ้

1.  แผนการพัฒนาหลักสูตร ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยากับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลย ี

 

(1) ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานของประเทศ

สอดคล้องกับนโยบายและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

( 2)  ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ ห า ขอ ง

หลักสูตรและรายวิชาให้สอด

รับกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

และความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและเทคโนโลยี 

(3) ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า วิ ช า

นิ ติ ศ าสตร์  ( มคอ . 1 )  แล ะ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในด้านต่าง ๆ ของสังคม 

(1)  เอกสารหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐาน 

(2) รายงานประชุมวิพากษ์

หลักสูตรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

(3) ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(4) รายงานผลการประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษา

ของหลักสูตร 

( 5 ) มี เ นื้ อห าร ายวิ ช าและ

ร ายละ เ อี ยดต่ า ง  ๆ  ของ

หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุ ฒิ ร ะดับปริญญาตรี  

สาขาวชิานิติศาสตร์ (มคอ.1) 

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 งตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

( 2)  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า

กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้

ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

(1) โครงการ กิจกรรมพัฒนา

อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

(2) รายงานผลการเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ อบรม หรือ

สัมมนา 

(3) ผลการประเมินวัดผลการ

เรียนรู้ของอาจารย์ นิสิต และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ ตัวบ่งชี ้

( 4)  บั น ทึ ก ผ ล ก า ร ร ะดม

ความเห็น ปรึกษาหารือเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชา

ในหลักสูตร 

(5) ผลงานการร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร การบริการ

วิชาการ การพัฒนาศักยภาพ

ทางวิ ชาการ  วิ ชา ชีพด้ าน

กฎหมายของนิสิต 

3. แ ผนก า ร ติ ด ต ามผลก า ร น า

หลักสูตรไปใช้ พร้อมการรับฟัง

ความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้

เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น 

คณาจารย์นิสิต ศิษย์เก่าผู้ใช้บัณฑิต

หรือผู้ประกอบการ เป็นต้น 

(1)  ด าเนินการทบทวนและ

ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 

(2)  ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

(1) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรของคณาจารย ์นิสิต 

บัณฑิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(2) รายงานผลความพึงพอใจ

ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง

หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 

(3)  ร า ย ง านก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1  ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตาม

ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคการศกึษาฤดูร้อน  

  ไม่มี 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค  

  ไม่มี  

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

  ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม  – กุมภาพันธ ์

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเป็นการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม โดยที่นิสิตจะมีสังคมที่กวา้งขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเองมาก

ขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียนในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถบริหารเวลา

ให้เหมาะสม 

  2.3.2 ปัญหาด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียนภาษาไทยเกี่ยวกับ

การเขยีนตอบข้อสอบกฎหมายซ่ึงมลีักษณะที่เป็นการเฉพาะของหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ โดยรูปแบบ

และวธิีการอาจแตกต่างจากที่เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียนใน

ห้องเรียนและการศึกษาจากต าราเรียนหรือตัวบทกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ  

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานิสิตด้านการปรับตัว ทางคณะนิติศาสตร์

ได้จัดให้มีการดูแลอยา่งใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตรุ่นพี่ และสโมสรนิสิตของคณะ 

  2.4.2 กลยุทธใ์นการแกไ้ขปัญหาด้านการเขยีนตอบข้อสอบกฎหมาย โดยคณะจัดให้มีการ

ปรับพื้นฐานทางด้านกฎหมายและการฝึกอบรมการเขียนตอบข้อสอบ รวมทั้งแนะน าทักษะ 

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 

ในภาคการศึกษาต้น 

  2.4.3 กลยุทธใ์นการแก้ไขปัญหาด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษส าหรับ

นักกฎหมาย โดยจะมีการจัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนเรียน และส่งเสริมให้ใช้กฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาและใช้

ประกอบการเรียนของนิสิตด้วย 

 2.5  แผนการรับนิสติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

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 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา     400 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงนิเดือน 

   1.2 หมวดคา่จ้างประจ า 

 

750,000 

 

900,000 

 

1,000,000 

 

1,080,000 

 

1,080,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใช้สอย 

    2.3 หมวดคา่วสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

120,000 

105,000 

112,500 

93,750 

 

133,400 

100,000 

150,000 

133,400 

 

200,000 

150,000 

156,000 

170,000 

 

220,000 

140,000 

140,000 

100,000 

 

220,000 

140,000 

140,000 

100,000 

3. งบลงทนุ 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

 

7,318,750 

 

7,583,200 

 

7,324,000 

 

320,000 

 

320,000 

4. งบเงินอดุหนุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมรายจ่าย 9,500,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 3,000,000 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรยีน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพมิพเ์ป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลกั 

    แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนกิส์เป็นสื่อหลกั (e – Learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

    อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามขอ้บงัคับของมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จ านวนหน่วยกติ 

                          หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 139 หน่วยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

   แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

มาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

นิตศิาสตร์ พ.ศ. 2563 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

 พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

 พ.ศ. 2563 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 30 

   1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

 

  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 102 103 

2.1  กลุม่วิชาแกน  ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 69 91 

2.2  กลุม่วิชาเฉพาะดา้น   33 - 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ   27 - 

 2.2.1 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 6 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกติ) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 138 139 

  3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ จ านวน                 30  หน่วยกติ 

 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

  Ready English 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง 3(2-2-5) 

  Explorative English 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

  Step UPEnglish 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 
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 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

 003201 การสื่อสารในสังคมดจิิทัล 3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

 003202 การจดัการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 

  Health and Environment Management 

 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า  103 หนว่ยกติ 

 2.1 วิชาแกน  จ านวน  91 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาหลักท่ัวไปแห่งกฎหมาย 

 100110 กฎหมายแพ่ง หลกัทั่วไป  3 (2-2-5) 

  Civil Law : General Principles  

 100111 กฎหมายมหาชนเบื้องตน้ 3 (2-2-5) 

  Introduction of Public Law  

 100410 นิติปรัชญา 2 (1-3-4) 

  Legal Philosophy  

 100412 หลักวชิาชีพนกักฎหมาย  2 (1-3-4) 

  Legal Profession  

กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง 

 100112 กฎหมายนิตกิรรมและสัญญา 3 (2-2-5) 

  Juristic Act and Contract Law  

 100113 กฎหมายทรัพยส์ิน 3 (2-2-5) 

  Property Law  

 100210 กฎหมายลกัษณะหนี ้ 3 (2-2-5) 

  Obligations Law  

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

  Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate  

  and Undue Enrichment Law  
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 100213 เอกเทศสัญญา 3 (2-2-5) 

  Specific Contracts  

 100215 กฎหมายกู้ยืม สินเช่ือ หลกัประกันและตัวแทน 3 (2-2-5) 

  Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law  

 100217 กฎหมายครอบครัว  3 (2-2-5) 

  Family Law  

 100310 กฎหมายมรดก 3 (2-2-5) 

  Succession Law  

กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 

 100115 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 3 (2-2-5) 

  Criminal Law : General Principles  

 100212 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3 (2-2-5) 

  Criminal Law : Specific Offenses  

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

 100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 (2-2-5) 

  Constitutional Law  

 100216 กฎหมายปกครอง 3 (2-2-5) 

  Administrative Law  

 100320 กฎหมายแรงงาน  3 (2-2-5) 

  Labour Law  

กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกจิ 

 100214 กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา  3 (2-2-5) 

  Intellectual Property Law  

 100218 กฎหมายห้างหุน้ส่วน และบริษัท 3 (2-2-5) 

  Partnership and Company Law  

 100318 กฎหมายภาษีอากร 3(2-2-5) 

  Taxation Law  

กลุ่มวิชากฎหมายวิธสีบัญญัต ิ

 100311 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง่ 3 (2-2-5) 

  Civil Procedure Law  

 100312 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 3 (2-2-5) 

  Criminal Procedure Law  
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 100315 กฎหมายลกัษณะพยาน 3 (2-2-5) 

  Evidence Law  

 100317 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและระบบศาลไทย 2 (1-3-4) 

  Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System  

 100411 กฎหมายวธิีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน  2 (1-3-4) 

  Public Procedure Law  

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

 100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดเีมือง 3 (2-2-5) 

  Public International Law  

 100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล 3 (2-2-5) 

  Private International Law  

กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 100314 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3 (2-2-5) 

  Environmental and Natural Resources Conservation Law  

 100319 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3 (2-2-5) 

  English for Lawyers  

 100413 ระเบียบวธิีวิจัย 2 (1-3-4) 

  Research Methodology  

และเลือกเรียนรายวชิาดังต่อไปนีว้ชิาหนึง่หรือสองรายวชิาให้ครบจ านวน 6 หน่วยกติ 

 100420 คลินิกฝึกงานวชิาชีพนกักฎหมาย 6 หน่วยกิต 

  Legal Professional Internship Clinic  

หรือเลือกเรียนรายวชิาดังต่อไปนี ้จ านวน 2 รายวชิา  6  หน่วยกิต 

 100421 คลินิกให้ค าปรกึษาทางกฎหมายทั่วไป 3 หน่วยกติ 

  General Legal Consultation Clinic  

 100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน 3 หน่วยกติ 

  Community Legal Education Clinic  

 100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม 3 หน่วยกติ 

  Social Justice Clinic  

 100424 คลินิกกฎหมายเอกชน 3 หน่วยกติ 

  Private Law Clinic  

 100425 คลินิกกฎหมายมหาชน 3 หน่วยกติ 

  Public Law Clinic  
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 100426 คลินิกกฎหมายธรุกิจ 3 หน่วยกติ 

  Business Law Clinic  

 100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 หน่วยกติ 

  Consumer Protection Clinic   

 100428 คลินิกกฎหมายสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วยกติ 

  Environmental and Natural Resources Law Clinic  

หรือเลือกเรียนรายวชิาดังต่อไปนี ้จ านวน 6  หน่วยกิต 

 100429 สหกจิศกึษา 6 หน่วยกิต 

  Co-operative Education  

 

 2.2 วิชาเอกเลอืก  จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ 

ให้นิสติเลอืกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งหรือหลายกลุ่มวิชาดังต่อไปนี ้

1. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

 100330 กฎหมายวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง 3 (2-2-5) 

  Administrative Procedure Law  

 100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาษีอากรส่วนท้องถิ่น 3 (2-2-5) 

  Local Government and Taxation Law  

 100332 สิทธขิัน้พืน้ฐาน 3 (2-2-5) 

  Basic Rights  

 100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3 (2-2-5) 

  Public Economic Law  

 100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 3 (2-2-5) 

  English Constitutional Law  

 100432 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 3 (2-2-5) 

  Governmental Administration Law  

 100433 กฎหมายประกนัสงัคม 3 (2-2-5) 

  Social Security Law  

 100434 หัวขอ้ปัจจุบนัในกฎหมายมหาชน 3 (2-2-5) 

  Current Topics in Public Law 

 100435 กฎหมายสิทธมินุษยชน 3 (2-2-5) 

  Human Rights Law 
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2. กลุ่มวิชากฎหมายธุรกจิ 

 100340 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟกูิจการ 3 (2-2-5) 

  Bankruptcy and Reorganization Law  

 100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   3 (2-2-5) 

  Consumer Protection Law  

 100342 กฎหมายการแขง่ขันทางการคา้ 3 (2-2-5) 

  Trade Competition Law  

 100343 ตราสารเปลี่ยนมือ 3 (2-2-5) 

  Negotiable Instruments 

 100440 การร่างสัญญาและการเจราต่อรอง 3 (2-2-5) 

  Contractual Drafting and Negotiation  

 100441 กฎหมายภาษีการบรโิภค 3 (2-2-5) 

  Consumption Tax  

 100442 หัวขอ้ปัจจุบนัในกฎหมายภาษีอากร 3 (2-2-5) 

  Current Topics in  Taxation Law  

3. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

 100350 กฎหมายองคก์ารระหว่างประเทศ 3 (2-2-5) 

  International Organization Law  

 100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 3 (2-2-5) 

  International Law of the Sea  

 100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน 3 (2-2-5) 

  ASEAN Community Law  

 100353 กฎหมายพาณิชยน์าว ี 3 (2-2-5) 

  Maritime Law  

 100354 กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 3 (2-2-5) 

  International Trade law  

 100450 กฎหมายสนธิสัญญา 3 (2-2-5) 

  Law of Treaties    

 100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและกงสลุ 3 (2-2-5) 

  International Law of Diplomatic and Consular Relations  

 100452 กฎหมายสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศ 3 (2-2-5) 

  International human rights law  
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4. กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

 100361 กฎหมายเกี่ยวกับคดเีดก็และเยาวชน และวธิีพิจารณาคดีครอบครัว 3 (2-2-5) 

  Juvenile Justice and Family Procedure Law  

 100362 กฎหมายการแพทย์และนิติวทิยาศาสตรเ์บื้องตน้ 3 (2-2-5) 

  Introduction to Medical Law and Forensic Science  

 100363 อาชญาวทิยาและทัณฑวทิยา 3 (2-2-5) 

  Criminology and Penology  

 100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3 (2-2-5) 

  Economic Crimes  

 100460 สิทธมินุษยชนกับกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 3 (2-2-5) 

  Human Rights and Criminal Justice  

 100461 วา่ความและศาลจ าลอง 3 (2-2-5) 

  Advocacy and Moot Court  

 100462 กฎหมายจราจรทางบก 3 (2-2-5) 

  Land Traffic Law 

 100463 กฎหมายการไกลเ่กลี่ยขอ้พพิาท 3 (2-2-5) 

  Dispute Resolution Law  

5. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 100370 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2-2-5) 

  Information Technology Law  

 100371 กฎหมายธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์และเศรษฐกจิดิจทิลั 3 (2-2-5) 

  Law on Electronic Commerce and Digital Economy  

 100372 กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญาระหว่างประเทศ 3 (2-2-5) 

  International Intellectual Property Law  

 100373 กฎหมายอาชญากรรมคอมพวิเตอร์และการรกัษา 3 (2-2-5) 

  ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์

  Cybercrime Law and Cyber Security  

 100470 กฎหมายทรัพยส์ินทางอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 

  Industrial Property Law  

 100471 กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญากับอินเทอร์เนต็         3 (2-2-5) 

  Intellectual Property Law Related to the Internet   
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 100472 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล 3 (2-2-5) 

  Data Protection Law  

 100473 กฎหมายเครื่องหมายการคา้และการบริหารจดัการในเชิงพาณิชย์ 3 (2-2-5) 

  Trademark Law and Commercial Management  

6. กลุ่มวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 100380 นิติปรัชญาสิง่แวดล้อม  3 (2-2-5) 

  Environmental Jurisprudence  

 100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลมลพษิสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) 

  Environmental Pollution Governance and Law  

 100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ 3 (2-2-5) 

  Biodiversity Governance and Law 

 100480 กฎหมายที่ดนิและนโยบายการจัดสรรทรัพยากรที่ดนิ 3 (2-2-5) 

  Land Law and Land Resources Allocation Policy  

 100481 คดีสิ่งแวดล้อมและกฎหมายวธิีพิจารณาความ 3 (2-2-5) 

  Environmental Dispute and Procedure Law  

 100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมขา้มประเทศและอาเซียน 3 (2-2-5) 

  Transnational Environmental Law and ASEAN  

7. กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน 

 100390 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ 3 (2-2-5) 

  Introduction to Comparative Law  

 100391 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ 3 (2-2-5) 

  Comparatvie Private Law  

 100392 กฎหมายประกนัภัย 3 (2-2-5) 

  Insurance Law  

 100490 กฎหมายเปรียบเทียบเพื่อการวจิัย 3 (2-2-5) 

  Comparative Legal Research  

 100491 หัวขอ้ปัจจุบนัในกฎหมายเอกชน 3 (2-2-5) 

  Current Topics in Civil Law  

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี                                                         จ านวน 6 หน่วยกติ 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวชิาที่เปดิสอนในมหาวทิยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้

หลักสูตรหรือสาขาวชิาอื่น 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ช้ันปีท่ี  1 

ภาคการศกึษาตน้ 

 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

  Ready English  

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  Multicultural Society  

 100110 กฎหมายแพ่ง หลกัทั่วไป 3(2-2-5) 

  Civil Law : General Principles 

 100111 กฎหมายมหาชนเบื้องตน้ 3(2-2-5) 

  Introduction to Public Law 

   รวม 15 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง  3(2-2-5) 

  Explorative English  

 002201 พลเมอืงใจอาสา  3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 100112 กฎหมายนิตกิรรมและสัญญา  3(2-2-5) 

  Juristic Act and Contract Law   

 100113 กฎหมายทรัพยส์ิน  3(2-2-5) 

  Property Law  

 100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(2-2-5) 

  Constitutional Law 

 100115 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป  3(2-2-5) 

  Criminal Law : General Principles 

   รวม 18 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี  2 

ภาคการศกึษาตน้ 
 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 
  Step UPEnglish 
 003201 การสื่อสารในสังคมดจิิทัล  3(2-2-5) 
  Communication in Digital Society  
 003202 การจดัการสุขภาพและสิง่แวดล้อม  3(2-2-5) 
  Health and Environment Management 
 100210 กฎหมายลกัษณะหนี ้  3(2-2-5) 
  Obligations Law 
 100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  3(2-2-5) 
  Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate  
  and Undue Enrichment Law 
 100212 กฎหมายอาญาภาคความผิด  3(2-2-5) 
  Criminal Law : Specific Offenses  
 100213 เอกเทศสัญญา   3(2-2-5) 
  Specific Contracts  

   รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย 
 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต  3(2-2-5) 
  Arts of Living  
 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม  3(2-2-5) 
  Socialized Personality  
 100214 กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา   3(2-2-5) 
  Intellectual Property Law  
 100215 กฎหมายกู้ยืม สินเช่ือ หลกัประกันและตัวแทน  3(2-2-5) 
  Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law  
 100216 กฎหมายปกครอง  3(2-2-5) 
  Administrative Law  
 100217 กฎหมายครอบครัว  3(2-2-5) 
  Family Law  
 100218 กฎหมายห้างหุน้ส่วน และบริษัท  3(2-2-5) 
  Partnership and Company Law  

   รวม 21 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศกึษาตน้ 
 100310 กฎหมายมรดก  3(2-2-5) 
  Succession Law  
 100311 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง่  3(2-2-5) 
  Civil Procedure Law  
 100312 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  3(2-2-5) 
  Criminal Procedure Law  
 100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดเีมือง  3(2-2-5) 
  Public International Law  
 100314 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  3(2-2-5) 
  Environmental and Natural Resources Conservation Law  
 100xxx วชิาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  Major Elective  
 100xxx วชิาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  Major Elective 

   รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย 
 100315 กฎหมายลกัษณะพยาน  3(2-2-5) 
  Evidence Law  
 100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล  3(2-2-5) 
  Private International Law  
 100317 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและระบบศาลไทย  2(1-3-4) 
  Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System  
 100318 กฎหมายภาษีอากร  3(2-2-5) 
  Taxation Law  
 100319 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  3(2-2-5) 
  English for Lawyers  
 100320 กฎหมายแรงงาน  3(2-2-5) 
  Labour Law  
 100xxx วชิาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  Major Elective  

   รวม 20 หน่วยกติ 
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ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศกึษาต้น 
 100410 นิตปิรัชญา  2(1-3-4) 
  Legal Philosophy  
 100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน  2(1-3-4) 
  Public Procedure Law  
 100412 หลักวชิาชีพนกักฎหมาย  2(1-3-4) 
  Legal Profession  
 100413 ระเบียบวิธีวิจัย  2(1-3-4) 
  Research Methodology  
 100xxx วิชาเอกเลอืก  3(x-x-x) 
  Major Elective  
 xxxxxx วิชาเลอืกเสรี  3(x-x-x) 
  Free Elective  
 xxxxxx วิชาเลอืกเสรี  3(x-x-x) 
  Free Elective  
   รวม 17 หน่วยกิต 
 

ภาคการศกึษาปลาย 
 เลอืกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้วิชาหนึ่งหรือสองรายวิชาให้ครบ จ านวน 6 หน่วยกติ 
 100420 คลินกิฝกึงานวิชาชีพนกักฎหมาย  6 หนว่ยกิต 
  LegalProfessional Internship Clinic  
 หรือเลือกเรยีนรายวชิาดังต่อไปนี้ จ านวน 2 รายวชิา 6 หน่วยกติ  
 100421 คลินกิให้ค าปรึกษาทางกฎหมายท่ัวไป  3 หน่วยกติ 
  General Legal Consultation Clinic  
 100422 คลินกิเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชมุชน  3 หน่วยกติ 
  Community Legal Education Clinic  
 100423 คลินกิช่วยเหลือทางกฎหมายเพ่ือความยุติธรรมในสังคม  3 หน่วยกติ 
  Social Justice Clinics  
 100424 คลินกิกฎหมายเอกชน  3 หน่วยกติ 
  Private Law Clinic  
 100425 คลินกิกฎหมายมหาชน  3 หน่วยกติ 
  Public Law Clinic  
 100426 คลินกิกฎหมายธุรกิจ  3 หน่วยกติ 
  Business Law Clinic  
 100427 คลินกิกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                  3 หน่วยกติ    
  Consumer Protection Clinic  
 100428 คลินกิกฎหมายสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ  3 หน่วยกติ 
  Environmental and Natural Resources Law Clinic   
 หรือเลือกเรยีนรายวชิาดังต่อไปนี ้จ านวน 6 หน่วยกติ  
 100429  สหกิจศึกษา  6 หนว่ยกิต 
  Co-operative Education  
   รวม 6  หน่วยกติ
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3.1.5 ค าอธบิายรายวิชา 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขยีนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคดิผ่านทักษะการ

ใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม 

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

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

expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3( 2- 2- 5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน  

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซ้ือสินค้า 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 ประกาศของสนามบินการ

สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ 

การสนทนาในงานเลีย้งและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 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 ภาษาอังกฤษก้าวหนา้ 3(2-2-5) 

 Step UP English 

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน  หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดขา่ว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

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 

 มนุษยก์ับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

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 

 ความรู้พืน้ฐานเทคโนโลย ีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือขา่ย นวัตกรรมของเศรษฐกจิ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพ่ือ

การผลิตสื่อผสม การสืบคน้ คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อยา่งมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 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

ชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอยา่งประหยัด 

 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 าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวติ การเห็นคุณคา่ใน

ตนเองและผู้อ่ืน หลักเศรษฐกิจพอเพยีง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชิงบวก คดิวเิคราะห์ คดิสร้างสรรค ์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 การอยูร่่วมกันในสังคม 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 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ           

ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนิสิต 

 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 ววิัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท 

และล าดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระท า การจัดท ากฎหมาย

ลายลักษณ์อักษร สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระส าคัญของ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กระบวนการยุติธรรมทางแพง่ สาระส าคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
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 Definition and general aspects of laws, source, evolution and legal system, types and 

hierarchy of laws, legal concepts, rights and legal action,legislation, important context of constitution 

law, administrative law, criminal law, criminal justice, related laws of everyday life  

 

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Criminal Law for Political Scientist 

 บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย 

ความรับผิดในทางอาญา ตัวการและผู้สนับสนุน อายุความ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ความผิด

เกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การปลอม

และการแปลงเอกสาร ชีวิตและร่างกาย 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 ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท 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 กฎหมายธุรกจิ  3(3-0-6) 

 Business Law 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 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 สิทธิและเสรีภาพในการเสนอขา่ว 

การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม การละเมิดที่ท าให้ผู้อื่น

เสียหายเสียช่ือเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชนโดย

รัฐ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 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 กฎหมายและจริยธรรมด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Laws and Ethics of Communication and Information Technology 

 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร 

การแสดงความคิดเห็น  วิพากษ์วิจารณ์  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้คอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ อาชญากรรมทาง

คอมพวิเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ การคุม้ครองข้อมูล  การคุม้ครองความเป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาท 

กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นโยบายของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร เสรีภาพในการ

ติดต่อสื่อสาร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง         

 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 มรรยาททางโครงขา่ยสังคมออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล 

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

information and communication technology in Thailand and international 

 

100008 กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษอีากร และประกันภัย 3(2-2-5) 

 Finance and Securities, Taxation} Insurance Laws 

 กฎหมายการซ้ือขายหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมาย

การท าธุรกรรมหลักทรัพย์และการเงิน พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าพระราชบัญญัติปอ้งกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และรูปแบบของภาษีอาการ วิธีการประเมิน การจัดเก็บตาม

ประมวลรัษฎากร เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีทอ้งถิ่น ภาษีศุลการ

กร กฎหมายประกันภัย กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย 

และกรณีศึกษา 

 Securities law, Securities and market securities act, Finance and securities transactions 

law, Derivatives act, Anti-money laundering act, Principle and form of taxation as taxation evaluation 

method, Taxation under the revenue code, Income tax, Value added tax, Local tax, Custom tax, 

Insurance law, Life insurance agent act and casualty insurance agent act and case study. 

 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 3(2-2-5) 

 Civil Law : General Principles 

       ความหมาย ที่มาหรือบ่อเกดิ ระบบกฎหมาย ประเภทและล าดับศกัดิ์ของกฎหมาย การใช้ 

การตีความและการอุดช่องวา่งของกฎหมายแพ่ง สิทธแิละผู้ทรงสิทธิในกฎหมายแพ่ง สาระส าคัญของ

กฎหมายแพ่งตามประมวลกถฎหมายแพง่และพาณิชยบ์รรพ 1 ลกัษณะ 1-2 และหลักพืน้ฐานของ

กฎหมายเอกชน 

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

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

law, main points of civil law under the Civil and Commercial Code, Book I title I – II and 

fundamental principles of private law.  
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100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction of Public Law 

 ความหมายของกฎหมายมหาชน แนวความคดิ ทฤษฎี ววิัฒนาการ แหล่งที่มา ลักษณะทั่วไป 

และประเภทของกฎหมายมหาชน หลักการพื้นฐานในทางมหาชน นิติวธิีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทฤษฎี

ว่าด้วยรัฐ  การจัดโครงสร้างของรัฐ  การใช้อ านาจรัฐ ประโยชน์สาธารณะ การตรวจสอบและถ่วงดุล

อ านาจรัฐ วธิีพิจารณาและระบบศาลในทางมหาชน การคน้คว้า และวเิคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย 

ค าตัดสินของศาลและค าวนิิจฉัยขององคก์รที่เกี่ยวข้อง   

 Definitionof public law, concepts, theories, evolution, sources, general aspects and types 

of public law, basic principles in public,  legal methods of public law, theories of state, structure of 

state, the exercise of state power, public interest, check and balance of state power,public hearings 

and court systems,  rearching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related 

organizations  

 

100112 กฎหมายนิตกิรรมและสัญญา 3(2-2-5) 

 Juristic Act and Contract Law 

 ความหมายและลักษณะของนิติกรรม การแสดงเจตนา ผลของการแสดงเจตนา โมฆะกรรม 

โมฆียกรรม ระยะเวลาอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 

ความหมายและลักษณะของสัญญาการก่อให้เกิดสัญญา ผลของสัญญา และความระงับแห่งสัญญา

ตามบรรพ 2 ลักษณะ 2 และกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  

 Definitionand aspects of juristic act, declaration and effect of intention, void and voidable 

act, periods of time and periods of prescription under the Civil and Commercial Code Book I, title IV 

to VI, meaning and aspects of contract, formation and effect of contract, extinction of contracts under 

the Civil and Commercial Code Book II, title II ,and law related to unfair contract 

 

100113 กฎหมายทรัพย์สนิ 3(2-2-5)   

 Property Law 

 ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ 1 และตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย์ การได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิ์

ประเภทต่าง ๆ 

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

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

rem 
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100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(2-2-5)   

 Constitutional Law 

 ความหมาย ววิัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคดิ และหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนญู 

หลักการการจัดองค์กรและสถาบันทางการเมือง การใช้อ านาจรัฐและการควบคุมตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ การมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการปกครองของประชาชน การคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ

ของประชาชน การคน้คว้า และการวเิคราะห์ประเด็นปัญหา กฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวนิิิจฉัย

องคก์รที่เกี่ยวข้อง   

          Meaning, evolution, theories, concepts, and basic principles of constitutional law, the 

principles of state organization and political institutions, the exercise of state power and controlling 

of state power, political participation and public governance, protection of rights and freedom of 

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

 

100115 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป  3(2-2-5)   

 Criminal Law :General Principles 

 หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาการใช้กฎหมายอาญาโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย 

ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิด

หลายบทหรือหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหโุทษ 

ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 

 General principles of criminal law, application of criminal law, punishments and measures 

of safety, criminal liability, criminal attempt, principals and supporters, concurrence of offenses, 

recidivism, prescription, and laws applicable to petty offenses under the Penal Code, Book I 

 

100210 กฎหมายลักษณะหนี ้ 3(2-2-5)   

 Obligations Law 

 ความหมาย บ่อเกิด ที่มาแห่งกฎหมาย ระบบกฎหมาย นิติวิธี ประเภทและล าดับศักดิ์ของ

กฎหมาย ความยุติธรรม หลักนิติธรรม สิทธิและหน้าที่ ความรับผิดทางกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ วิวัฒนาการระบบกฎหมายสกุลหลักและระบบกฎหมายไทยจากอดีตถึง

ปัจจุบัน สภาพระบบกฎหมายไทยก่อนการปฏิรูป และอิทธพิลของระบบกฎหมายสกุลหลักในตะวันตกที่

มีต่อกฎหมายไทย 

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

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

sciences, evolution of the major legal systems and Thai legal system from the past to present, the 
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Thai legal system before reformation, and the influences of the western major legal system to Thai 

laws 

 

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

 Wrongful Act, Management of Affairs Without  

 Mandate and Undue Enrichment Law 

 ความรับผิดทางละเมิดค่าสินไหมทดแทนนิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 2 ลักษณะ 3, 4 และ 5 และความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ และฝึกวเิคราะห์ประเด็นปัญหาส 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 practice on important legal issues 

 

100212 กฎหมายอาญาภาคความผดิ  3(2-2-5)  

 Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ  ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และ

ความผิดลหุโทษฐานต่าง ๆ 

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

offenses 

 

100213 เอกเทศสัญญา 3(2-2-5)  

 Specific Contracts  

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ จ้างแรงงาน จ้างท าของ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3  การเขยีนสัญญาซ้ือขาย และวเิคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคัญทางกฎหมาย 
 Legal principles relating to sale, exchange, gift, hire of property, hire purchase, 

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

analyzing important legal issues 
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100214 กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา 3(2-2-5) 

 Intellectual Property Law 

 หลักการและทฤษฎีของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การให้ความ

คุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเน้นเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 

รวมถึง การบังคับใช้กฎหมาย ค าพพิากษาที่เกี่ยวข้อง วธิีการขอรับการคุม้ครอง   

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

property protection emphasizing on copyright, patent and trademark, including enforcement of law, 

relevant court decisions, intellectual property protection process 

 

100215 กฎหมายกู้ยืม สนิเช่ือ หลักประกันและตัวแทน 3(2-2-5)  

 Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกบัการกู้ยืม สินเช่ือ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย ์บรรพ 3  และกฎหมายเกี่ยวกบัตัวแทนและนายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 

3 ร่างหนังสือมอบอ านาจ สัญญากู้ยืม และสัญญาเกี่ยวกับหลักประกัน 

 Legal principles relating to loan, suretyship, mortgage, pledge under the Civil and Commercial 

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

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

 

100216 กฎหมายปกครอง  3(2-2-5)   

 Administrative Law 

 หลักทั่วไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบการปกครองภายใน

รัฐ บริการสาธารณะ การกระท าทางปกครอง การพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง กฎหมายวา่ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วนิัยและการด าเนินการทาง

วนิัย การคน้คว้า และการวิเคราะหป์ระเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวนิิิจฉัยขององคก์ร

อื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง   

           General principles and significant aspects of administrative law, principles of administrative 

organization within the state, public service , administrative act, administrative considerations 

according to the law administrative practices, law on liability of illegality administrative act, discipline 

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

organizations 

 

  



40 

 

100217 กฎหมายครอบครัว  3(2-2-5)   

 Family Law 

 กฎหมายครอบครัวตั้งแต่การหม้ัน การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สิน

ระหว่างสามี ภริยา ความสมบูรณ์ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดา

มารดาและบุตร ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ 

 Family law on engagement, marriage and its legal consequences, nullity and dissolution 

of marriage, matrimonial property, parents and children, custody and adoption, maintenance 

according to the Civil and Commercial Code, Book V including various case studies 

 

100218 กฎหมายห้างหุ้นสว่น และบริษัท 3(2-2-5)  

 Partnership and Company Law 

 ความหมายของหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วน 

การเลิกและการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียนเขา้ด้วยกัน การจัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด การน าบทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญ

มาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้งบริษัท หุ้นและผู้ถือหุ้น กรรมการบรษิทั 

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เงินปันผลทุนส ารอง เพิ่มทุนลดทุน เลิกบริษัท ควบบริษัท การแปรสภาพห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 

3 และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด   

 Definition of partnerships and companies law, registration of partnerships and companies, 

relationship between partners, dissolution and liquidation of ordinary partnerships, registration of 

ordinary partnerships, merger of registered partnerships, formation of limited partnerships, 

application of the provisions of ordinary partnerships to limited partnerships mutatis mutandis, status 

and formation of companies, shares and shareholders, directors, general meetings, dividend and 

reserve, increases and reductions of capital, dissolution, merger of limited companies, transformation 

of registered partnerships and limited partnerships to limited companies in accordance with the Civil 

and Commercial Code, Book III as well as the subject matter of the public limited company act 
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100310 กฎหมายมรดก 3(2-2-5)   

 Succession Law 

 ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมายมรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอดแห่งทรัพย์

มรดก การเป็นทายาท การเสียสิทธใินการรับมรดก สิทธโิดยธรรมในการรับมรดก พนิัยกรรม และการ

เขียนพินัยกรรม การจัดการและปันทรัพย์มรดก อายุความมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์บรรพ 6   

 History and intention of the succession law, estate and devolution of an estate, heirship, 

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

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

 

100311 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)   

 Civil Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์และฎีกา 

วิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพง่ 

 Legal principles of civil procedure, general provisions, procedure in Courts of First Instance, 

appealing and revision, interim-injunction and execution of judgments or orders according to the Civil 

Procedure Code 

 

100312 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  3(2-2-5)   

 Criminal Procedure Law 

 หลักกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟอ้งคดีอาญา

วธิีพิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 

 Legal principles of criminal procedure,power of  inquiry officials and judiciary, prosecution 

of criminal cases, criminal procedures in Court of First Instance, appealing and revision according to 

the Criminal Procedure Code 

 

100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  3(2-2-5)   

 Public International Law 

 ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่าง

ประเทศกับกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขตอ านาจของรัฐ ความคุ้มกันจากเขต

อ านาจของรัฐ สนธิสัญญา ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ และการระงับข้อพิพาทในทาง
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ระหว่างประเทศโดยสันติ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

 Characteristic and origination of public international law, relations between international 

law and municipal law, subjects of international law, jurisdiction of states, immunity from jurisdiction 

of states, treaties, international liabilities of states, peaceful settlement of international disputes, 

researching and analyzing the legal dispute of International Court of Justice 

 

100314 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5)  

 Environmental and Natural Resources Conservation Law 

 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี นโยบายและโครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลพษิทางน้ าอากาศ การสั่นสะเทอืนและ

เสียงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งมลพษิ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สิทธชุิมชนและองคก์รเอกชน คดีสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย 

 Definition, principle, concept, theory, policy and structureof environmental and natural 

resources conservation law, water, air, vibration and noise pollution controls, solid and hazardous 

waste managements, and environmental impact assessment, community rights andnon-government 

organization, environmental case law as well as law enforcement 

 

100315 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 Evidence Law 

 ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพง่และคดีอาญา การรับฟัง

หรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อสันนิษฐานของกฎหมายและภาระ

การพสิูจน์ตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพง่ ภาค 1 และประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความ

อาญา ภาค 5 

 Characteristics and criteria to take evidence in court in both civil suits and criminal cases, 

the admissibility and exclusion of evidence, hearsay evidence and opinions in evidence, legal 

presumptions and burden of proof under the Civil Procedure Code, Title I and the Criminal Procedure 

Code, Title V 
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100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล  3(2-2-5) 

 Private International Law 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชน

ในทางระหว่างประเทศ สถานภาพของเอกชน นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ ทั้งตามกฎหมาย

เอกชนและมหาชน การแก้การขัดกันแห่งกฎหมาย  กระบวนการพิจารณาคดีในทางระหว่างประเทศ

และการยอมรับค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ การสืบค้นและ

การวเิคราะห์การได้รับสัญชาติของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย 

 Definition and characteristic of private international law, international allocation of person, 

status of private person,international legal relation in both private and public law, settlement on 

conflict of laws, proceeding of international cases and recognition of foreign courtjudgment,  

enforcement of law in practice, researching and analyzing the nationality of stateless people in 

Thailand 

 

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย  2(1-3-4) 

 Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System 

 ประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม  

ต า แหน่ ง และอ าน าจของ ผู้พิพากษาที่ เ ป็ นหั วหน้ าและ ผู้ท าก ารแทน  เ ขตอ าน าจศาล  

อ านาจของผู้พิพากษาคนเดียว องคค์ณะผู้พิพากษา การจ่ายส านวนคดี การเรียกคนืหรือโอนส านวนคดี 

และการขอคนืส านวนคดีในศาลยุติธรรม 

 History of the Court of Justice, structure and administration of the court of justice, judicial 

post and the power of chief  judge and the deputy,jurisdiction, power of one judge en banc, quorum 

of court, case distribution, case retrieve or transference, and the revocation of case in courts of justice 

 

100318 กฎหมายภาษอีากร 3(2-2-5) 

 Taxation Law 

 แนวความคิด หลักการของการภาษีอากร หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรวา่

ด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 

และภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

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

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

and tax related to property 
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100319 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(2-2-5) 

 English for Lawyers 

 การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศัพท์กฎหมาย และการอ่านท าความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทาง

กฎหมายการเขียนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญาและการโต้ตอบเอกสารทางกฎหมายรูปแบบ

ต่าง ๆ การติดต่อสนทนาและเจรจากับลูกความชาวต่างชาติ 

 Usage of English language regarding to legal vocabulary and basic reading comprehension 

on legal documents, legal documents drafting, drafting of contracts andvarious form of legal 

correspondence, communication and negotiation with international clients 

 

100320 กฎหมายแรงงาน  3(2-2-5) 

 Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่า

ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับเงินทดแทนการระงับข้อพพิาทแรงงาน  

 Legal principles of labour law, evolution of labour law, hire-of-work agreements, labour 

relation law, labour protection Law, labour compensation, labour dispute resolution  

 

100330 กฎหมายวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3(2-2-5) 

 Administrative Procedure Law 

 หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ และวิธีสหบัญญัติช้ันเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง ค าสั่งทาง

ปกครอง การพิจารณาทางปกครอง อ านาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอน

ค าสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง คณะกรรมการวธิีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง แบบพธิีในการตรากฎหมายล าดับรอง การคน้คว้า และการวเิคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย 

ค าตัดสินของศาลและค าวนิิจฉัยขององคก์รอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง   

 General substantive and procedural principles of administrative law relating to 

administrative officials, administrative orders, administrative consideration procedure, discretionary 

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

administrative execution and committee on administrative procedure, ordinance in enacting 

secondary laws,  researching and analyzing the legal issues, case laws, decisions of other related 

organizations 
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100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นและภาษอีากรส่วนท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 Local Government and Taxation Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการกระจายอ านาจทาง

ปกครอง แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจทางการคลัง รายรับ รายจ่ายและ

การก่อหนี ้การจัดรูปแบบองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ สภาท้องถิ่นและฝ่ายบริหาร ภารกิจ อ านาจ และ

หน้าที่ วินัยและความรับผิดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และการควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ความหมาย ที่มา และหลักกฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีปา้ย การยื่นแบบแสดงรายการ การค านวณและจัดเก็บภาษีอากร การระงับ

ขอ้พพิาททางภาษีอากรที่เกี่ยวกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

and step of decentralization, fiscal decentralization, revenue, expense and debt, organization of local 

administrative authorities, executive and council, function, power and duties, disciplines and liabilities 

for officers ,and controlling of local administrative authorities, meaning, sources and local taxation 

law principles, land and building tax, and signboard tax, filing of declared items, calculation and 

collection, tax disputes resolution relating to local authorities 

 

100332 สทิธิข้ันพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 

 Basic Rights  

 บ่อเกิดและพัฒนาการของสิทธิข้ันพื้นฐาน ความหมาย และความส าคัญของสิทธิข้ันพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขั้นพื้นฐาน ขอบเขตในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน กระบวนการในการ
รับรองและคุม้ครองสิทธขิัน้พื้นฐาน บทบาทของฝ่ายตุลาการในการคุม้ครองสิทธขิัน้พื้นฐาน การคน้คว้า 
และวเิคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาล และค าวนิิิจฉัยองคก์รที่เกี่ยวข้อง   
          Origin and development of basic rights, meaning and importance of basic rights under the 
constitution, types of basic rights, scope of basic rights, preservation and protection of basic rights 
process, the role of the judiciary in protecting basic rights ,searching and analyzing the legal issues, 
case laws, decisions of other related organizations 
 

 

100340 กฎหมายลม้ละลาย และการฟ้ืนฟูกจิการ 3(2-2-5) 

 Bankruptcy Law and Reorganization Law  

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพยส์ินของ

ลูกหนี ้บทบาทของเจ้าพนักงานพทิักษ์ทรัพย์ อ านาจศาล กระบวนการพจิารณาคดีล้มละลาย และการ

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

roles of bailiffs, court’s competence, bankruptcy legal procedures, reorganization 

100341 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  3(2-2-5) 

 Consumer Protection Law 

 แนวความคดิเกี่ยวกับการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคกลไกและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การคุม้ครองผู้บริโภค 

 Concept relating to the protection of rights and benefits of consumers, and principle of 

consumer protection law, procedure, mechanisms and legal enforcement relating to consumer 

protection   

 

100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 3(2-2-5) 

 Trade Competition Law  

 ประวัติกฎหมายการแขง่ขันทางการค้าของไทย รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระท าที่มีผลต่อ

การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรการในการป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการขจัด

อุปสรรคต่าง ๆ  ต่อการแขง่ขันทางการคา้หรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการร้องเรียนและ

การด าเนินคดีกับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของ

อาเซียนและระหว่างประเทศ  

 History of competition law in Thailand, types of conduct and performance affecting unfair 

competition, measures for antitrust and eliminating obstacles in trade competition and economics 

development, petition process and unfair trade practice litigation, ASEAN and international laws and 

policy according to trade competition 

 

100343 ตราสารเปลี่ยนมือ  3(2-2-5)   

 Negotiable Instruments 

 กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลักทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้

เงิน เช็ค การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวัล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์บรรพ 3 ตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่าง ๆ และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดอัน

เกิดจากการใช้เช็ค 

 Law of bills and current account, the general provisions of bill, bill of exchange, promissory 

notes, cheque drawing and endorsement of bill of exchange, acceptance and Aval under the  Civil 
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and Commercial Code, Book III, a negotiable instruments in various types  and Offenses Relate to 

Cheque Act 

 

100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 International Organization Law 

 ววิัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายวา่ด้วยองคก์าร

ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับสากลและระดับภูมิภาค และความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์การระหว่างประเทศระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค การสืบค้นและการ

วเิคราะห์ประเด็นส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับองคก์ารระหว่างประเทศ 

 Evolution and establishment of international organizations, general legal theories relating 

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

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

International Law 

 

100351 กฎหมายระหว่างประเทศวา่ดว้ยทะเล  3(2-2-5) 

 International Law of the Sea 

 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายทะเล การก าหนดเส้นฐาน การก าหนดเขตทางทะเล น่านน้ า

ภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ทะเลหลวง เขตอ านาจรัฐชายฝ่ังเหนือเขต

ทางทะเล และสิทธขิองรัฐอื่นที่มีในเขตทางทะเลแต่ละเขต การผ่านเขา้ไปในเขตทางทะเลของรัฐชายฝ่ัง 

การส ารวจและการน าทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมาใช้ การสืบคน้และการวเิคราะห์การ

ระงับข้อพพิาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศว่าด้วยทะเล ปัญหากฎหมายทางทะเลของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

 History of law of the sea, demarcation, maritime zone decarmation, internal waters, 

territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, high sea, jurisdiction of states over the 

maritime zones, other state right over various maritime zones, entering state maritime zone, 

researching and exploitation of living and non- living maritime resources, researching and analyzing 

the legal dispute of International Court of Justice; sea law division, sea law dispute among Thailand 

and neighbor states 
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100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน 3(2-2-5) 

 ASEAN Community Law 

              ความสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนตามกฎบัตรสมาคม

แห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ความมุ่งประสงคแ์ละหลกัการของอาเซียน สภาพบุคคลตาม

กฎหมายของอาเซียน โครงสร้างขององคก์รในอาเซียน องคก์รที่มีความสัมพนัธ์กบัอาเซียน เอกสิทธิ

และความคุม้กันของอาเซียน กลไกการระงับข้อพพิาท และประเด็นอืน่ๆทางกฎหมายระหว่างประเทศ ที่

ก่อให้เกิดนิติสัมพนัธ์ระหว่างประเทศอาเซียน 

 Relations under international law in ASEAN Community, the structure of the institutes in 

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

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

international law that result in legal relations between the ASEAN countries 

 

100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี  3(2-2-5) 

 Maritime Law 

 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ การ

ประกันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ สิทธิของผู้ปฎิบัติงาน

ทางทะเล การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล เรือโดนกันในทะเล การสืบค้นและการวิเคราะห์สัญญาที่

เกี่ยวข้องกับการเช่าเรือ การขนส่งสินค้าทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล 

 Legal principles relating to international carriage of goods by sea, charter-party ,marine 

insurance , general average in maritime adventure, right of seafarer, salvage and collision at sea, 

researching and analyzing of contract related to charter-party, contract for carriage of goods by sea 

and contract of marine insurance 
 

100354 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ  3(2-2-5) 

 International Trade Law 

 วิวัฒนาการและลักษณะธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อตกลงทางการคา้ที่

เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซ้ือขายระหวา่ง

ประเทศและอินโคเทอม องคก์รการคา้โลกและขอ้ตกลงองคก์ารการค้าโลก อาทิเช่น ความตกลงทั่วไป

วา่ด้วยการคา้และภาษีศุลกากร ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการคา้บริการ และความตกลงวา่ด้วยการคา้ที่

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของการค้า การช าระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินคา้

ระหว่างประเทศทางทะเล การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ทางราง การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางบก และการระงับข้อพพิาททางการคา้ระหว่างประเทศ 
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 Evolution and natures of international trade business; law and trade terms relating to 

international sale contract, United Nations Convention on Contracts for the International sale of Goods 

(CISG) and Incoterms; WTO and WTO Agreements e.g. GATT GATS and TRIPS; International payment 

methods; International carriage of Goods by sea, International carriage of Goods by air, International 

carriage of Goods by rail, International carriage of Goods by road and dispute settlement in 

international trade 

  

100361 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและวิธพิีจารณาคดีครอบครวั 3(2-2-5) 

 Juvenile Justice and Family Procedure Law 

 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด 

กระบวนการยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ไขผู้กระท าผิด รวมทั้งการคุ้มครอง

ผู้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 

และกฎหมายวธิีพิจารณาคดีครอบครัว 

 Legal principles and problematic social issues, psychology of juvenile delinquents, judicial 

process, juvenile court system, wrongdoer correction, minor protection in civil litigations according to 

the Juvenile Court Establishment Law Juvenile Case Procedure Law and Family Procedure Law 

 

100362 กฎหมายการแพทย์และนิตวิิทยาศาสตร์เบื้องตน้  3(2-2-5) 

 Introduction to Medical Law and Forensic Science  

 บทบาทและความส าคัญของกฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทาง

การแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพ

และการพสิูจน์หลักฐานส าหรับการด าเนินคดีอาญาและแพง่ 

 Roles and importance of medical law and forensic science, medical science related to the 

application of laws, basic knowledge in forensic science, postmortem investigation, and forensic 

investigation for criminal and civil procedure 

 

100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  3(2-2-5) 

 Criminology and Penology 

 ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ

อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม อาชญาวิทยาการภาคผู้เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรมการป้องกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการ
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ลงโทษ การบริหารงานเรือนจ า การเบี่ยงผู้กระท าผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม การควบคุม

ประพฤติและการพักการลงโทษ รวมถึงกระบวนการยุติธรรมชุมชน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

 Definition and scope of criminology, criminological statistics, nature and causes of crime, 

criminal judicial process and crime, criminology of injured person or victims, crime prevention, 

definition or scope of penology, punishment and philosophy of punishment, prison administration, 

deviation of offenders out of judicial process including probation and suspension of punishment, and 

Community Justice and Restorative Justice. 

 

100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 

 Economic Crimes 

 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ และกฎหมายปอ้งกันการฟอกเงิน 

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

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

and money laundering law 

 

100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Technology Law 

 โครงสร้างทั่วไปของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต อาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวขอ้งกับ

อินเทอร์เน็ต การคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร กฎหมายสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และค าพพิากษาที่เกี่ยวข้อง 

 General structure of internet network, technologies,  laws relating to the use of computer 

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

crime, protection of data and personal privacy, intellectual property law relating to the internet, 

consumer protection on the internet, public policies relating to the control of communication, human 

right law and freedom of communication to internet, enforcement of information technology law and 

relevant court decisions 
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100371 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดจิิทัล 3(2-2-5) 

 Law on Electronic Commerce and Digital Economy 

 หลักเกณฑ์การท าธุรกรรมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการท า

สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นการรับฟังข้อมูลจากอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน 

กฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกฎหมาย

อื่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล การบังคับใช้กฎหมายและค าพพิากษาที่เกี่ยวข้อง 

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

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

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

economy, enforcement of law and relevant court decisions 

 

100372 กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 

 International Intellectual Property Law 

 หลักการ ทฤษฎี และข้อตกลงระหวา่งประเทศที่เกี่ยวกับการคุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ระบบการคุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ โดยเน้นความตกลงวา่ด้วยสิทธใินทรัพย์สนิทาง

ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

ภายใต้ระบบมาดริด ระบบตามสนธิสัญญาวา่ด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร บทบาทขององค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลกต่อการพัฒนาการคุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญา การอนุวัติกฎหมายภายในให้

เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญา  

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

intellectual property, international intellectual property protection system, emphasizing on agreement 

on trade- related aspects of intellectual property rights, Paris Convention for the protection of 

industrial property, International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, international 

registration of trademarks under Madrid System, patent cooperation treaty system, role of World 

Intellectual Property Organization on development of intellectual property protection, implementation 

of international agreements relating to protection of intellectual property 
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100373 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่งคงปลอดภัย 3(2-2-5) 

 ไซเบอร์ 

 Cybercrime Law and cyber security  

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การรับส่งข้อมูล การยืนยันตัวบุคคล การรักษา

ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การกระท าความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการ

กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ เขตอ านาจ

ศาล การบังคับใช้กฎหมายและค าพพิากษาที่เกี่ยวข้อง 

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

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

jurisdiction, enforcement of law and relevant court decisions 

 

100380 นิตปิรัชญาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 EnvironmentalJurisprudence 

 แนวคิด ทฤษฎีนิติปรัชญาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบาย รากฐานทางความคดิ 

ขอ้โต้แย้งวาทกรรมของนักปรัชญาสิ่งแวดล้อม ตะวันออกและตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

และนโยบาย วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐกิจ คุณธรรมและจริยธรรมแบบองค์รวม หลักการของนิติ

ปรัชญาสิ่งแวดล้อม หลักยุติธรรมสิ่งแวดล้อม หลักความม่ันคงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ย่ังยนื 

 Concept, fundamental principles of environmental theory and philosophy related to law 

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

relationship between laws, science, economic, morality and holistic ethic, understanding of the basic 

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

 

100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลมลพิษสิง่แวดลอ้ม 3(2-2-5)

 Environmental Pollution Governance and Law 

 ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อกฎหมาย หลักการและนโยบายด้านการควบคุมมลพษิทางน้ า 

อากาศ การสั่นสะเทือนและเสียง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน

อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ

สาธารณชน สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรใน

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 Laws, principles and policies on water, air, vibration and noise pollutions and the solid and 

hazardous wastes relating to industry and technology, the environmental impact assessment, 
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enhancement the roles of public participation, environmental health, governmental authorities and 

private sectors and non-government organizations in environmental quality 

 

100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5) 

 Biodiversity Governance and Law 

 กฎหมายและนโยบายการที่เกี่ยวข้องกบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวลัย การ

ป้องกันความเสื่อมโทรมทางนิเวศ การคา้สัตวป์่าและพชืป่าโดยผิดกฎหมาย อุทยานแห่งชาติ การป่าไม้ 

ชายฝ่ังทะเลและมหาสมุทร การประมงผิดกฎหมาย การบริหารจัดการลุ่มน้ า การเขา้ถึงและการแบ่งปนั

และใช้ประโยชน์อยา่งเท่าเทียม การคุม้ครองพันธุ์พืชพชืสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

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

illegal wildlife trade, protected areas, forestry, coastal and oceans, illegal fishery, water basin 

management, access and fair and equitable benefit sharing, herbs, plant variety protection and local 

knowledge related 

 

100390 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

 Introduction to Comparative  Law 

 เขา้ใจแนวคิดพืน้ฐานของกฎหมายเปรียบเทียบ หน้าที่ วัตถุประสงค ์วธิีการ และประวัติของ

กฎหมายเปรียบเทียบ ศึกษาเปรียบเทียบตระกูลกฎหมายหลัก ๆ ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ระบบ

กฎหมายคอมมอนลอว ์ระบบกฎหมายแองโกล-อเมริกา ระบบกฎหมายศาสนาและกฎหมายวัฒนธรรม

ในเอเชีย 

 Understanding of the basic concepts of comparative law, functions, aims, methods and 

history of comparative law, comparative atudy of the major legal families such as civil law systems, 

common law systems, Anglo-America law systems, religious law systems, and legal tradition in Asia 

 

100391 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

 Comparative Private Law   

 ศึกษาหลักกฎหมายสัญญา กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว ในระบบกฎหมายต่าง ๆ 

ของโลกซ่ึงแสดงให้เห็นหลักทั่วไปและความแตกต่างกัน เข้าใจเทคนิคทางกฎหมายที่แตกต่างกันที่

ตระกูลกฎหมายต่าง ๆ น ามาใช้เพ่ือให้ได้ผลลัพธท์ี่คล้ายกัน 

 Principles of the law of contracts, property law, family law in various legal systems of the 

world, common features and main differences among legal principles,different legal techniques that 

the various legal families adopt to achieve similar results. 
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100392 กฎหมายประกันภัย 3 (2-2-5) 

 Insurance Law 

 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกนัภัย ประกันวนิาศภัย วธิีเฉพาะการประกันภัยในการรบัขน 

การประกันภัยค้ าจุนและการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 

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

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

Book III 

 

100410 นิตปิรัชญา 2(1-3-4) 

 Legal Philosophy 

 ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญากฎหมายในส านักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ 

ปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความยุติธรรม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อ

การสร้างและการใช้กฎหมาย ระบบกฎหมายไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูป และ

อิทธพิลของระบบกฎหมายในสกุลหลักที่มีต่อระบบกฎหมายไทย 

 History and concepts of legal philosophers in legal schools of thought, fundamental 

philosophy of legal theories, concepts of justice, equality, Influences of legal philosophy on legislation 

and application of laws  

 

100411 กฎหมายวธิีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 2(1-3-4) 

 Public Procedure Law 

 พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบศาลทางกฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 

การควบคุมการใช้อ านาจมหาชนโดยองคก์รตุลาการ เขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ เขตอ านาจของ

ศาลปกครอง วธิีพิจารณาคดี และการบังคับคดี การคน้คว้า และการวเิคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย 

ค าวนิิจฉัยขององคก์รอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวธิีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 

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

administrative court, judicial control on exercising public authority, jurisdiction of constitution court, 

jurisdiction of administrative court, court procedure, execution of judgment, researching and analyzing 

the legal issues, case laws, decisions of other organizations related to public procedural law 
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100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 

 Legal Profession 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพ จริยธรรม หน้าที่และงานของนักกฎหมายในหน่วยงานต่าง ๆ 

มรรยาทและวินัย อุดมคติของนักกฎหมาย องค์กร และการควบคุมก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ

กฎหมาย และสามารถน าเอาความรู้มาปรับใช้กับขอ้เท็จและวนิิจฉัยโดยใช้อุดมการณ์ของนักกฎหมาย

ได้ รวมถึงปัญหาจริยธรรมของนักกฎหมายที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน 

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

legal professional ethics, discipline and the ideal of lawyer, organizations, and regulation for  legal 

profession supervision, and application of legal knowledge with fact and decisions concerning ideology 

of lawyers 

 

100413 ระเบียบวธิีวิจัย 2(1-3-4) 

 Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญและวัตถุประสงคข์องการวจิัย สมมติฐานการวจิัย รูปแบบ หลักการ

และวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การ

อภิปราย การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและ

การเมือง  

 Definition, importance and objectives of research, research hypothesis, forms of research, 

principles and research methods, types of research, construction of research hypothesis, legal 

research, discussion, analyzing on significant legal issues, legal problems related to social, economic 

and political areas 

 

100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย             6 หน่วยกติ 

 LegalProfessionalInternship Clinic 

 หลักการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น

ส าหรับการท างาน การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานทางกฎหมายของรัฐและเอกชน การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน การติดตามผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 

การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน 

 Principles of legal profession, digital technology literacy and skills at work, externship in 

governmental and private organizations, experiential learning from externship, monitoring and 

evaluation of externship, experiential and reflective learning 
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100421 คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมายท่ัวไป 3 หน่วยกติ 

 General Legal Consultation Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การซักถามข้อเท็จจริง การค้นคว้าทางกฎหมาย การ

วิเคราะห์ขอ้เท็จจริงและข้อกฎหมายการท าความเห็นทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติการท างานในคลินิก 

บุคลิกภาพและมาตรฐานจริยธรรมของนักกฎหมาย การร่างเอกสารทางกฎหมายการติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลทั่วไป การวเิคราะห์และเตรียมรูปคดี การแก้ปัญหาให้กับลูกความ การลงมือปฏิบัติให้ค าปรึกษา

กฎหมาย การแนะน าและส่งต่อปัญหาทางกฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์ผลการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน 

 Principles in legal consultancy, client interview, legal research, factual ad legal analysis, 

preparation of preliminary legal opinion, legal clinic working regulations, lawyer’ s personality and 

ethical standard, legaldocument drafting, communication with ordinary people, case analysis and 

preparation, problem solving for clients, legal consultation practice,  case referralto relating 

organizations, experiential and reflective learning 

 

100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน  3 หน่วยกติ 

 Community Legal Education Clinic 

 เป้าหมายและวัตถุประสงค์การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน การจัดท าเนื้อหา

กฎหมายและวิธีการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย หลักการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน การ

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการทางกฎหมายของชุมชน การสื่อสารภาษากฎหมายกับกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป การท างานร่วมกับชุมชนที่มีลักษณะและความต้องการ

หลากหลาย การประเมินผลการเรียนรู้ของชุมชนและผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้

โครงงานเป็นฐานและการลงมือปฏิบัติ การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน 

 Goal and purposes of Community Legal Education, legal content preparation and legal 

teaching methods, principles of seeking cooperation from community, analysis on legal problem and 

need of community, legal communication with people of social disadvantage groups and ordinary 

people in general,working with the communities with different characteristics and needs, assessment 

of community learning ,outcomes and achievements from the project- based practice, experiential 

and reflective learning 
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100423 คลินิกช่วยเหลอืทางกฎหมายเพ่ือความยุติธรรมในสังคม 3 หน่วยกติ 

 Social Justice Clinics 

 หลักการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม การให้บริการทาง

กฎหมายโดยไม่รับค่าตอบแทน การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาส การแนะน าและส่งต่อปัญหา

ทางกฎหมาย การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและศาล การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของผู้เรียน 

 Principle of legal aid for social justice, pro bono legal service, legal aid for marginalized 

people, legal advice and case referral, access to justice in administration and court, experiential and 

reflective learning 

 

100424 คลินิกกฎหมายเอกชน 3 หน่วยกติ 

 Private Law Clinic 

 การฝึกปฏิบัติการให้บริการทางกฏหมายด้านกฎหมายเอกชน การจัดเก็บเอกสาร การติดตอ่

และสื่อสารกับลูกความ การวเิคราะห์ขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายด้านกฎหมายเอกชน การเตรียมรูปคดี

และแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกความ การจัดเตรียมเอกสารและพยานในการด าเนินคดี การรักษา

ความลับของลูกความ การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน 

 Legal service practice in privale law,case filing,communication with clients,factual and 

private law analysis, case theory and client-problem solving preparation, evidence and documentary 

preparation, confidentiality, experiential and reflective learning 

 

100425 คลินิกกฎหมายมหาชน 3 หน่วยกติ 

 Public Law Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะด้าน การติดต่อและสื่อสารกับลูกความ หลักการ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อการอุทธรณ์การใช้อ านาจรัฐ การวิเคราะห์และเตรียมรูปคดี การจัดเตรียม

เอกสารและพยานในการด าเนินคดี เทคนิคการจัดท าค าให้การในการต่อสู้คดีปกครอง การรักษา

ความลับของลูกความ และการติดตามและรายงานผลการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

         Principles of specific legal consultancy, contact and communication with clients, principles of 

preparing documents for the appeal of the use of state power case analysis and preparation, 

preparation of documents and witnesses for prosecution techniques for making statements in fighting, 

administrative cases client confidentiality and monitoring and reporting of legal advice 
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100426 คลินิกกฎหมายธุรกจิ 3 หน่วยกติ 

 Business Law Clinic 

 การฝึกปฏิบัติการให้บริการทางกฏหมายด้านกฎหมายธุรกิจ การจัดเก็บเอกสาร การติดต่อ

และสื่อสารกับลูกความ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมายด้านกฎหมายธุรกิจ การเตรียมรูปคดี

และแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกความ การจัดเตรียมเอกสารและพยาน การรักษาความลับของ

ลูกความ การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน 

 Legal service practice in business law,case filing, communication with clients, factual and 

business law analysis,case theory and client- problem solving preparation, evidence and 

documentary preparation, confidentiality, experiential and reflective learning 

 

100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 หน่วยกติ 

 Consumer Protection Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค การซักถาม

ขอ้เท็จจริง การคน้คว้าทางกฎหมาย การท าความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภค 

กฎหมายวธิีพิจารณาคดีผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายการแขง่ขันทางการค้า 

กฎหมายการกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการคุม้ครองสิทธขิองผู้บริโภค 

การเผยแพร่ความรู้ การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุม้ครองสิทธขิองผู้บริโภค การสังเคราะห์

ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน  

 Principle of legal consultation on consumer protection laws, client interview, legal research, 

preparation of preliminary legal opinion relating to Consumer Protection Law, Consumer Procedural 

law, Direct Sales and Direct Marketing law, Trade Competition Law, Loans of Money Amounting to 

Public Cheating and Fraud Law, and other laws relating to consumer protection, knowledge 

dissemination, cooperation with consumer protection organizations, experiential and reflective 

learning 

 

100428   คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ   3 หน่วยกติ 

 Environmental and Natural Resources Law Clinic  

 การวิเคราะห์ทางกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและกระบวนการด้าน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกฎหมายในทางปฏิบัติเกี่ยวกบัมลพษิทรัพยากรธรรมชาติและความ

ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมการด าเนินคดีเกี่ยวกับการกระท าของหน่วยงานของรัฐสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่

ส าคัญและสิทธชุิมชนและสิ่งแวดล้อม 
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 Legal and policy analysis of substantive and procedural in environmental and natural 

resources laws in practice related to pollutions, natural resources, and environmental justice, litigation 

regarding government agency action, critical environmental health, and community and 

environmental right 

 

100429 สหกจิศึกษา 6 หน่วยกติ 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัตงิาน การเรียนรู ้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใน

สถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

 Practice, learning, developing experience and skills in law by working in the workplace, 

and public or private organizations 

 

100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

 Public Economic Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิด และหลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรีนิยม 

หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัดองคก์รและวธิีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ รัฐวสิาหกิจ 

รัฐสวัสดิการ การควบคุมตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยองค์กรตุลาการ การค้นคว้า และ

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

 Concepts, evolution, sources and principles of public economic law, liberalism principle, 

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

state enterprise, welfare state, controlling on state’ s economic intervention by judicial bodies, 

researching and analyzing legal issues, case laws, and decisions of other organizations relating to 

public economic law 

 

100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English Constitutional Law 

 ความหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หลักความคดิพื้นฐาน แหล่งที่มาของรัฐธรรมนูญ

อังกฤษ สถาบันที่ส าคัญตามรัฐธรรมนูญอังกฤษ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ รัฐสภา การปกครองส่วนกลาง 

การปกครองแบบโอนอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิน่ ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป การคุม้ครองสิทธิ

มนุษยชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยของ

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

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

government, devolved government, local government, relationship with European Union, human 

rights protection, researching and analyzing legal issues, case laws, and decisions of other related 

organizations 

 

100432 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 3(2-2-5) 

 Governmental Administration Law 

              แนวคิด หลักการจัดระเบียบการปกครองรัฐ และโครงสร้างเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน 

กฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ความลับของราชการ งบประมาณ การคลังและพัสดุ การยกร่างแก้ไขบทบัญญัติและอนุ

บัญญัติต่าง ๆ การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย 

ค าวนิิิจฉัยขององคก์รอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบริหารงานภาครัฐ 

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

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

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

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

 

100433 กฎหมายประกันสงัคม 3(2-2-5) 

 Social Security Law 

 หลักทั่วไปกฎหมายแรงงาน ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม สิทธิในการ

เข้าถึงประกันสังคม การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมาย

ประกันสังคม สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม การค้นควา้ และการ

วเิคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวนิิจฉยัขององคก์รอื่นที่เกีย่วข้องกบักฎหมาย

ประกันสังคม 

 Basic principles and concepts of social security law, source and evolution of social security 

law, rights to social security, laborer protection and rights of laborer according to social security law, 

rights and duty of employer and employee according to social security law, researching and analyzing 

legal issues, case laws, decisions of other related organizations 
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100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน  3(2-2-5) 

 Current Topics in Public Law 

 กฎหมายมหาชนในปัจจุบัน การตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย 

คดีความทางมหาชนในปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายมหาชน   

 Current public law, law enactment, law enforcement, law interpretation, current disputes 

in public law and trend of public law 

 

100435 กฎหมายสทิธมินุษยชน 3(2-2-5) 

 Human Rights Law 

 ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไก วิธีการ และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทยและระหว่างประเทศ องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้ ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของ

ศาลและค าวินิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทาง

กฎหมาย 

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

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

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

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

and analyzing on importance legal issue training 

 

100440 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง 3(2-2-5) 

 Contractual Drafting and Negotiation 

 หลักเกณฑ์และวธิีการยกร่างนิติกรรม และสัญญาแบบต่าง ๆ การใช้ถ้อยค าภาษาให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย การฝึกทักษะและการเตรียมการเจรจาต่อรอง 

 Contract drafting principles and methods, types of contracts, the use of legal vocabulary 

and terminology, negotiation skills and preparation 
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100441 กฎหมายภาษกีารบรโิภค 3(2-2-5) 

 Consumption Tax 

 หลักการและแนวคิดของกฎหมายภาษีการบริโภค ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม  

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

value added tax 

 

100442 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายภาษอีากร 3(2-2-5) 

 Current Topics in Taxation Law 

 ศึกษา เรียนรู้ อธิบายและวิเคราะห์ถึงปัญหาส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกฎหมายภาษีอากร 

แล้วน าประเด็นปัญหาท่ีสนใจมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ วพิากษ์ วจิารณ์ในห้องเรียน หาข้อสรุป และ

ทางแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

 Discussion and analysis on significant issues pertaining to Taxation Law, exchanging 

knowledge, discussion, and seeking solutions by instructor and students via interactive participation 

 

100450 กฎหมายสนธิสัญญา 3(2-2-5) 

 Law of Treaties   

 ความหมายของสนธิสัญญา  การท าสนธิสัญญา การให้ความยนิยอมของรัฐเพื่อผูกพันตาม 

สนธิสัญญา การตั้งขอ้สงวน การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา การตีความสนธิสัญญา ความไม่สมบูรณ์ 

การยกเลิกและการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญาตามหลักของอนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ด้วยกฎหมาย

สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา การสืบค้นและการ

วเิคราะห์ประเด็นส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญา 

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

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

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

principles on law of treaties, researching and analyzing an significant issue of treaties on International 

Law 

 

100451 กฎหมายระหว่างประเทศวา่ดว้ยการทูตและกงสุล 3(2-2-5) 

 International Law of Diplomatic and Consular Relations 

 วิวัฒนาการความเป็นมาของกฎหมายวา่ด้วยการทูตและกงสุล การสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูต หน้าที่ของตัวแทนทางการทูต บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ระยะเวลาของการได้รับ



63 

 

ความคุ้มกันและการสิ้นสุดความคุ้มกันเอกสิทธิและความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตตามหลักของ

อนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 และจารีตประเพณีปฏิบัติทางการทูต

เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานท าการกงสุล การแต่งตั้งกงสุล เอกสิทธิและความคุ้มกันของ

กงสุลตามหลักของอนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสลุ ค.ศ. 1963 การสืบคน้และ

การวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับเอกสิทธแิละความคุม้กันทางการทูตและกงสุล 

 Evolution and history of the laws of diplomatic and consular relations, diplomatic agents 

and members of diplomatic mission, consular officers and members of consular post, privileges and 

immunities of diplomatic agents and consular officers under the principles of Vienna Convention on 

Diplomatic Relations 1961, Vienna Convention on Consular Relations 1963 and diplomatic customs 

Including researching and analyzing of the legal disputes in the International Court of Justice about 

privileges and immunities of diplomatic agents and consular officers 

 

100452 กฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 International human rights law 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ การบังคับตามสิทธิมนุษยชนในระบบกฎหมายระหว่างประเทศ การน า

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาบังคับใช้ภายในรัฐภาคีสมาชิก ประวัติสิทธิมนุษยชนสากล  

สิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาหลักว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาค ีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ ระบบเยียวยาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ บทบาทของคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง

สหประชาชาติในการคุม้ครองสิทธมินุษยชน 

 Basic knowledge on International Human Rights Law, sources of International Human 

Rights Law, enforcement of human rights in the international law system, the application of 

International Human Rights Law in the Member States, history of international human rights, human 

rights according to the Charter of the United Nations, Universal Declaration of Human Rights, and 

other treaties relating to human rights that Thailand joined as the Party, the practice of International 

Human Rights protection, International Human Rights remedy system, and roles of United Nations 

Security Council in the protection of human rights. 
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100460 สทิธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(2-2-5) 

 Human Rights and Criminal Justice 

 ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา การคุม้ครองสิทธเิด็กและผู้หญงิ 

 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, inmate, 

injured person, and witness in criminal case, protection of children and woman’s rights 

 

100461 ว่าความและศาลจ าลอง  3(2-2-5) 

 Advocacy and Moot Court  

 หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดีการเขียนค าฟ้องและค าให้การ วิธีซักถามพยาน การฝึก

ปฏิบัติโดยจัดขึ้นในรูปศาลจ าลอง 

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

examination, including training in Moot Court 

 

100462 กฎหมายจราจรทางบก 3(2-2-5) 

 Land Traffic Law 

 ความหมาย การใช้รถ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร  การใช้ทางเดินรถ  การใช้

ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ  การขับรถผ่านทางร่วม

ทางแยกหรือวงเวียนรถฉุกเฉิน การลากรถหรือการจูงรถ   อุบัติเหตุ  รถจักรยาน รถบรรทุกคน

โดยสาร  รถแท็กซ่ี คนเดินเท้า  สัตว์และสิ่งของในทาง รถม้า  เกวียนและเลื่อน เขตปลอดภัย

เบ็ดเตล็ด อ านาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ บทก าหนดโทษรวมทั้งพระราชบัญญัติ

รถยนต์ พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ และฝึกวเิคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมาย 

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

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

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

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

miscellaneous, power of the traffic officer and competent officer, penalty provisions, vehicle Act, road 

accident victims protection Act and analyzing on importance legal issue training   
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100463 กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 3(2-2-5) 

 Dispute Resolution Law 

 ธรรมชาติของความขัดแยง้ ขอ้ดีและขอ้เสียของความขัดแยง้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ

ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทในบริบทสากล  ทักษะที่จ าเป็นและเทคนิคในการเจรจาไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท  การสร้าง

ความสัมพันธ์และบรรยากาศในการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทด้วยสันติวิธ ี  คุณสมบัติและจริยธรรมของผู้ไกล่

เกลี่ย สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง

อาญา การยุติข้อพิพาททางอาญาในช้ันสอบสวน การฝึกปฏิบัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทาง

อาญาโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

 Nature of dispute, pros and cons of the dispute,  concept and theory of dispute resolution 

in the universal context, necessary skill and technique of dispute resolution, building the relationship 

and atmosphere of peaceful dispute resolution, qualification and ethics of the mediator, essential 

content of Dispute  Resolution Act, public dispute  resolution, civil dispute  resolution, enforcement of 

dispute settlement agreement, criminal dispute resolution, settlement of criminal dispute in 

investigation process,  practice in criminal and civil dispute resolution through simulations 

 

100470 กฎหมายทรัพย์สนิทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Industrial property law 

แนวคิด และทฤษฎีของการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ประเภทของทรัพย์สินทาง

อุตสาหกรรม การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโดยเน้นกฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร 

กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พชื กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมายสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครอง

ช่ือทางการคา้ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม วธิีการขอรับการคุม้ครอง การบังคับใช้

กฎหมายและค าพพิากษาที่เกี่ยวข้อง 

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

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

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

laws relating to industrial property, and industrial property protection process, enforcement of law 

and relevant court decisions 
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100471 กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญากับอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 

 Intellectual Property Law Related to the Internet 

 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

ทางอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองซอฟแวร์ ฐานข้อมูล และมัลติมีเดีย รวมทั้งโดเมนเนม ปัญหาการใช้

กฎหมายเครื่องหมายการค้ากับโดเมนเนม ความลับทางการค้าและความรับผิดของผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต และกลไกของกฎหมายในการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุม้ครอง

มาตรการทางเทคโนโลย ีและการให้ความคุม้ครองข้อมูลการบริหารสิทธิ 

 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) 

 

100472 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล  3(2-2-5)     

 Data Protection Law 

 หลักการพื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ การคุ้มครองความลับทางการค้า การคุ้มครองข้อมูลกับสิทธิส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูล

ส าหรับมหาวิทยาลัย บริการสนเทศ นายจ้างและลูกจ้าง การให้ความคุม้ครองข้อมูลในต่างประเทศและ

ประเทศไทย และการคุม้ครองสิทธิเด็ดขาดในขอ้มูลส าหรับผลิตภัณฑ์ยา การบังคับใช้กฎหมายและค า

พิพากษาที่เกี่ยวข้อง 

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

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

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

Thailand, and protection of data exclusivity for pharmaceutical products, enforcement of law and 

relevant court decisions 

 

100473 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์             3(2-2-5)

 Trademark Law and Commercial Management  

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การขอจดทะเบียนและผลของการจดทะเบียน การ

ต่ออายุ การเพิกถอน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย

บริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา้ ตลอดจนการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหวา่งประเทศภายใต้พธิีสารกรุงมาดริด  การบริหารจัดการสิทธ ิการ
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ออกแบบเครื่องหมายการคา้การจัดการในทางปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์การอนุญาตให้

ใช้สิทธิ การน าเครื่องหมายการค้ามาแปลงเป็นทุน การน าเครื่องหมายการคา้มาใช้เป็นหลักประกันหนี ้

และการประเมินมูลค่าและการร่างสัญญา  

 Principles and conditions for the protection of trademark, trademark registration and the 

effect of registration, renewal and cancellation, licensing, infringement of trademark, service and 

certification marks, and collective marks under Trademark Act, the international registration of marks 

under Madrid Protocol, management of rights, trademark design, management in practice, 

commercialization, licensing,trademark capitalization, trademark asset as a surety inguaranteeing, 

value evaluation, and contract drafting 

 

100480 กฎหมายท่ีดินและนโยบายการจัดสรรทรัพยากรท่ีดนิ 3(2-2-5) 

 Land Law and Land Resources Allocation Policy 

 ปัญหาความขัดแยง้ด้านที่ดิน ประวัติศาสตร์กฎหมายที่ดินหลักกรรมสิทธิ์ในที่ดิน, ประมวล

กฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการใช้ที่ดิน การจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน 

ก าหนดสิทธใินที่ดิน และการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินและนโยบายการจัดสรรทรัพยากรที่ดิน และ

ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

Problem of land conflicts, history of land law, land ownership, the Land Code and other related laws, 

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

documents of titles, and land allocation policy and agricultural land 

 

100481 คดีส่ิงแวดล้อมและกฎหมายวิธพิีจารณาความ 3(2-2-5) 

 Environmental Dispute and Procedure Law 

 ปัญหาและขอ้จ ากดัปัจจุบันเกี่ยวกับการฟอ้งคดี สิทธใินการฟอ้งคดี การสืบพยานหลกัฐาน 

สภาพบังคับ เชิงเปรียบเทียบทางแพง่ อาญาและปกครอง รูปแบบการด าเนนิคดีแพง่ คดีอาญา คดี

ปกครองเกี่ยวกับสิง่แวดล้อม และการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาททางสิ่งแวดล้อม  

 Current problems and limitation relating to prosecution, environmental right, examination 

of evidence, enforcement comparative of civil, criminal and administrative law, form of procedure 

of civil, criminal and administrative law related to environmental cases and environmental 

mediation 
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100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศและอาเซียน 3(2-2-5) 

 Transnational Environmental Law and ASEAN 

 วิวัฒนาการ หลักการและแนวคิดที่ส าคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศ คดี

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาเซียน สถาบันและขอ้ตกลงเกีย่วกับสิ่งแวดลอ้ม

โลก ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในและอิทธิพลของกฎหมายสิ่งแวดล้อมสากลต่อ

นโยบาย แผน และกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายใน 

 Evolution and important concepts of transnational environmental law, international 

environmental cases and ASEAN environmental laws, institutions and agreement concerning global 

environment, relationship between national environmental law and influence of international 

environmental law on environmental state’s policy, plan and legislation 

 

100490 กฎหมายเปรียบเทียบเพ่ือการวิจัย 3(2-2-5) 

 Comparative Legal Research  

 กฎหมายเปรียบเทียบและวิธีการเปรียบเทียบเพื่อการวิจัยในกฎหมายเอเชีย ยุโรป และ

อเมริกา การอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ นวัตกรรม วิธีการศึกษากฎหมาย

เปรียบเทียบสมัยใหม ่การพัฒนาทักษะ การวเิคราะห์และการวจิารณ์ในประเด็นร่วมสมัย 

 Comparative laws and comparative methods for research on Asian, European and 

American law, discussion in comparative legal studies, methodological innovations in modern 

comparative legal studies, development of analytical skills and comparative critical thinking of 

contemporary issues 

 

100491 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายเอกชน 3(2-2-5) 

 Current Topics in Civil Law 

 การสืบคน้ การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย การวพิากษ์วิจารณ์

ประเด็นส าคัญทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

 Researching, data collection, analyzing, presentation, discussion, critics related to 

significant issues on civil and business law 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มคีวามหมาย ดังนี้ 

 1. ความหมายของเลขรหัสชุดท่ี 1 คอื เลขสามตัวแรก (นับจากซ้ายไปขวา) 

 001-006 หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

 100 หมายถึง สาขาวชิานิติศาสตร์ 

 2. ความหมายของเลขรหัสชุดท่ี 2 คอื (นับจากซ้ายไปขวา) เลขสามตัวหลัง 

  2.1 เลขในล าดับที่ 4 หมายถึงระดับช้ันปีของการศึกษา 

 เลข 0 หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีใด ๆ ที่เปดิให้ส าหรับหลักสูตร/สาขาอื่น ๆ 

 เลข 1  หมายถึง  รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 1 

 เลข 2 หมายถึง  รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 2 

 เลข 3  หมายถึง  รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 3 

 เลข 4  หมายถึง  รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 4 

  2.3 เลขในล าดับที่ 5 หมายถึงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะของสาขาวชิานิติศาสตร์ 

 เลข 0 หมายถึง รายวชิาส าหรับหลักสูตร/สาขาอื่น ๆ 

 เลข 1 หมายถึง รายวชิาแกน 

 เลข 2 หมายถึง รายวชิาแกน 

 เลข 3 หมายถึง รายวชิาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวชิากฎหมายมหาชน 

 เลข 4 หมายถึง รายวชิาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวชิากฎหมายธุรกิจ 

 เลข 5 หมายถึง รายวชิาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวชิากฎหมายระหว่างประเทศ 

 เลข 6 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายอาญาและ

กระบวนการยุติธรรม 

 เลข 7 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 เลข 8 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 เลข 9 หมายถึง รายวชิาเอกเลือกในกลุ่มสาขาวชิากฎหมายเอกชน 

  2.4 เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของหมวดวชิาเฉพาะในสาขาวชิานิติศาสตร์ 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1* นางสาวกันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 35601002XXXXX รองศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2550 

2545 

2* นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ 35015002XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.ม. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2554 

2550 

2548 

 

2545 

3 นายเกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ 35205000xxxxx ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 

2545 

 

2543 

4 นายทัศนะ ศรีปัตตา 34605005XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.ม 

กศ.ม. 

น.บ. 

 

การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 

2543 

2532 

5* นายธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 31010006XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

2550 

2545 

 

2540 
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ล าดับ ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

6 นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง 11201000XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2550 

7 นางสาวปราณี นางแล 15603000XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

2551 

8* นายสุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 35601002XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2554 

2547 

 

2545 

9 นายอุดม งามเมืองสกุล 35101001XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  

 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย หรือวิชาคลินิกอื่นหรือสหกิจศึกษา ให้นิสิตได้มีความรู้

เกี่ยวกับหลักการประกอบวิชาชีพกฎหมายในองค์กรทางกฎหมาย หรือองค์กรของผู้ประกอบการใน

ภาครัฐหรือเอกชน จริยธรรมในการฝึกประสบการณ์ การติดตามผลและการประเมินผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายหรือสหกิจศึกษา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต รู้ เข้าใจ 

และยดึม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเองและผู้อื่น ประพฤติ  ปฏิบัติตนอย่าง

สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ ความซ่ือสัตยส์ุจริตจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่า และใส่ใจต่อปัญหาต่าง ๆ ในสังคม 

4.1.2 ความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาท่ีตน

ศึกษา และบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทางเพื่อน าไป

ศึกษาค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การประกอบวชิาชีพ 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น ตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

สังคม และประเทศชาติ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง น า

หลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงได้

อยา่งครบถ้วนถูกต้อง 

4.1.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ คดิแบบองคร์วมคดิสร้างสรรคแ์ละคดิอยา่ง

เป็นระบบสามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟังความเห็นจาก

บุคคลอื่น อยา่งรอบด้านและเป็นกัลยาณมติร 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ใช้และตีความกฎหมายเทียบเคียงและค้นหา

หลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่เหมาะสมรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้
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เครื่องมือที่เหมาะสม น ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี 

(3) สามารถสืบค้น ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงข้อมูลอื่น ๆ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาแปลผลขอ้มูล ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ติดตาม

การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 

4.1.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

(2) สามารถวางตัว รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน แสดง

ความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ยอมรับในความแตกต่างในความเห็น 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย

เข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์และความ

อดทน ท างานเป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

(4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง

ตนเองและวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นพลเมอืงดีของสังคม 

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การ

สื่อสารระหว่างบุคคล อยา่งมีประสิทธภิาพและรู้เทา่ทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การประกอบวิชาชีพหรืออาชีพและแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องอยา่งสร้างสรรค ์เหมาะสมแก่กรณี 

(3) มีทักษะการใช้การสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น าเสนอ ตลอดจนการซักถาม ที่ท าให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน  

ใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณีและใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและ

จัดท าเอกสารส าคัญต่าง ๆ 
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4.1.6 สุนทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.1.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 

4.1.8 ทักษะการปฏิบตัิการทางวิชาชีพ 

(2) มีทักษะในการปฏิบัติการด้านวธิีพิจารณาความ 

(3) มีทักษะในด้านการให้บริการวชิาการด้านกฎหมาย 

 4.2 ช่วงเวลา   

   ภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที ่4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   ก าหนดให้มีการฝึกงาน การท างานในคลินกิกฎหมายต่าง ๆ หรือสหกิจศกึษา 1 ภาค

การศกึษา โดยนิสติมีช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 100413 ระเบียบวิธีวิจัย 

(Research Methodology) ซ่ึงเป็นวิชาของนิสิตช้ันปีที่ 4 โดยก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎี

เกี่ยวกับการวิจัย ความหมายและความส าคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย หลักการและ

วิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การอภิปราย 

การวเิคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อีกทั้ง

ยังให้นิสิตได้เรียนรู้ในทางปฏิบัติโดยก าหนดให้ท ารายงาน และน าเสนอผลงาน ซ่ึงต้องเป็นหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายกับบริบทของสังคม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้มีอาจารยท์ี่

ปรึกษาแก่นิสิตเรือ่งละอย่างนอ้ย 1 คน เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวข้องกับการด าเนินการคน้คว้าหัวขอ้และให้

เป็นไปตามก าหนดเวลา ซ่ึงก าหนดให้นิสิตนัดหมายขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมกับน าแบบฟอร์ม

บันทึกความก้าวหน้าของงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือช่ือรับทราบทุกครั้ง  การด าเนินการดังกล่าว

จะท าให้นิสิตมีทักษะในการคดิ รวมทั้งการเขยีนที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างกฎหมาย

กับปัญหาที่เกิดขึ้นตามหัวข้อที่เลือก และมีการวิเคราะห์หาแนวทางในการทราบหรือแก้ไขประเด็น

ปัญหาชุมชนสังคมที่น่าสนใจได้ รวมถึงรู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดจนมีการท ารายงานหรือเสนอ

ผลงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

  ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ เรียนรู้กระบวนการวางแผนการท าระเบียบวธิีวิจัย อภิปราย 

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมที่น่าสนใจ ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
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โดยให้ความส าคัญกับบริบททางศีลธรรมและการมีจิตส านึกสาธารณะ มีจรรยาบรรณ เพื่อให้ทราบถึง

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องท าให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจน

สามารถศึกษาหาความรู้ใหม่และน าความรู้ด้านกฎหมายไปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ พร้อมกับ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชนและสังคม 

  ในการนี ้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนควรประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน และอาจารย์ที่ปรึกษา

ประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานของนิสิต รวมทั้งประเมินการน าเสนอผลงานของนิสิตใน

ตอนท้ายด้วย 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   

   เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้แล้วนิสิตมีทักษะในการท างานอย่างมีระบบและรู้จัก

การท างานเป็นทีม เขา้ใจถึงวิธกีารออกแบบโครงร่าง วางแผนการท างาน มีจรรยาบรรณเข้าใจหลักการ

พื้นฐานและขัน้ตอนการท าตามระเบียบวธิีวิจัยได้ มีทักษะการเขยีนรายงานตลอดจนการน าเสนอผลงาน 

และมีความรู้ใหม ่ๆ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   ที่เกิดขึน้ในสังคม โดยน าหลกั

กฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมได้  

 5.3 ช่วงเวลา   

   ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาตน้ 

 5.4 จ านวนหน่วยกติ 

   3 หน่วยกติ 

 5.5 การเตรียมการ  

   (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน ท าความเข้าใจกับนิสิตที่ลงทะเบียน 

ตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ก าหนดการ การประเมินผล ตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องใน

การด าเนินการระเบียบวธิีวิจัย 

   (2) นิสิตเลือกหัวข้อ หรือประเด็นที่สนใจ โดยต้องได้รับอนุมัติหัวข้อการค้นคว้า 

จากผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

   (3) มีการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต จัดท า

บันทึกการให้ค าปรึกษาทุกครั้ง และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้อทางกฎหมายกับประเด็นปัญหา

สังคม อีกทั้งแนะน าตัวอย่างงานวิจัยหรือข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ใน

ระเบียบวธิีวิจัยของนิสิต 

   (4) ด าเนินการท าระเบียบวธิีวิจัยตามขัน้ตอน และตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   (5) น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่ออาจารย์ผู้สอน และ

คณะกรรมการ 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล   

   (1) ผู้สอนประเมินผลจากความก้าวหน้าในการรายงาน หรืองานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย

จากอาจารย์ที่ปรึกษา  

   (2) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินการท าการศึกษาคน้คว้า  

   (3) คณะกรรมการประเมินผลสรุปจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจนน าเสนอถึงปัญหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายงานการท าวิจัย

ดังกล่าวต้องแสดงถึงการวิเคราะห์ และมีกระบวนการ สรุปข้อมูลตามการท าตามระเบียบวิธีวิจัยที่

ถูกต้อง 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก

ในทางที่ถูกต้องให้แก่นิสิตในรายวชิาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) สอดแทรกความส าคัญด้านบุคลิกภาพในกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน

ลักษณะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1) จัดโครงการเสริมหลักสูตรด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เพื่อให้

นิสิตตระหนักถึงการเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม มี

จิตส านึกสาธารณะ และจิตยุติธรรม เป็นคนดีของสังคม เช่น การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อชุมชน การมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น 

(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ  

(3) ยกย่อง ส่งเสริม เชิดชูเกียรติของนิสิตผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

(4) รณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อ

จรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

3. ด้านภาวะผู้น า (1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีการท างานเป็นทีมในช้ันเรียนเพื่อให้มี

บทบาททั้งเป็นผู้น าและสมาชิกกลุ่มที่ดี 

(2) ปลูกฝังความมีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ต่อตนเองและ

ส่วนรวม 

(3) มอบหมายให้มีการท ารายงานกลุ่ม โดยแบ่งงานแต่ละฝ่าย ให้นิสิตได้

มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน แสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคดิเห็นกันและกัน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต รู้ เข้าใจ 

และยดึม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  
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(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเองและผู้อื่น ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่าง

สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ ความซ่ือสัตยส์ุจริตจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่า และใส่ใจต่อปัญหาต่าง ๆ ในสังคม 

    2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

     รายวชิาต่าง ๆ สามารถเลือกใช้กลยุทธก์ารสอนให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวเิคราะห์ (Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

    2.1.3  วิธกีารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การสังเกตพฤติกรรม 

(2) การประเมินตนเอง 

(3)  การประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ันเรียน หรือกลุ่มงาน 

(4) การสอบข้อเขยีน การประเมินผลงานที่มอบหมาย 

2.2 ความรู้ 

    2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาท่ีตน

ศึกษา และบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทางเพื่อน าไป

ศึกษาค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การประกอบวชิาชีพ 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น ตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

สังคม และประเทศชาติ 
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(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง น า

หลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงได้

อยา่งครบถ้วนถูกต้อง 

    2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวเิคราะห์ (Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

 2.2.3 วิธกีารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  การสอบข้อเขยีน 

(2) การสอบปากเปล่า 

(3) การสอบปฏิบัติ 

(4) การเขยีนรายงานและน าเสนอด้วยวาจา 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ คดิแบบองคร์วมคดิสร้างสรรคแ์ละคดิอยา่ง

เป็นระบบสามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟังความเห็นจาก

บุคคลอื่น อยา่งรอบด้านและเป็นกัลยาณมติร 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ใช้และตีความกฎหมายเทียบเคียงและค้นหา

หลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่เหมาะสมรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม น ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี 

(3) สามารถสืบค้น ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงข้อมูลอื่น ๆ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาแปลผลขอ้มูล ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
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(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ติดตาม

การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวเิคราะห์ (Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

 2.3.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอบข้อเขยีน 

(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 

(3) การเขยีนรายงาน การวจิัยและน าเสนอด้วยวาจา 

(4) การสังเกตการณ์ให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็น  

(5) การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 

 2.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

(2) สามารถวางตัว รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน แสดง

ความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ยอมรับในความแตกต่างในความเห็น 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย

เข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์และความ

อดทน ท างานเป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

(4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง

ตนเองและวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นพลเมอืงดีของสังคม 

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 
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 2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวเิคราะห์ (Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

 2.4.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) การสังเกตพฤติกรรม 

(2) การประเมินตนเอง 

(3) การประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ันเรียน หรือกลุ่มงาน 

(4) การประเมินผลงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การ

สื่อสารระหว่างบุคคล อยา่งมีประสิทธภิาพและรู้เทา่ทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การประกอบวิชาชีพหรืออาชีพและแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องอยา่งสร้างสรรค ์เหมาะสมแก่กรณี 

(3) มีทักษะการใช้การสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น าเสนอ ตลอดจนการซักถาม ที่ท าให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน  

ใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณีและใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและ

จัดท าเอกสารส าคัญต่าง ๆ 
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 2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวเิคราะห์ (Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

2.5.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอบข้อเขยีน 

(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 

(3) การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็น 

(4) การประเมินผลงานที่มอบหมายและน าเสนอ 

 2.6. สุนทรียภาพ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสนุทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวเิคราะห์ (Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  
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2.6.3 วธิีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) การสอบข้อเขยีน 

(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 

(3) การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็น 

(4) การประเมินผลงานที่มอบหมายและน าเสนอ 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการสง่เสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวเิคราะห์ (Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)  

 2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) การสอบข้อเขยีน 

(2) การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 

(3) การเขยีนรายงาน การวจิัยและน าเสนอด้วยวาจา 

(4) การสังเกตการณ์ให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็น  

(5) การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 

 2.8 ทักษะการปฏิบตัิการทางวิชาชีพ 

 2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏบิัติการทางวิชาชีพ 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติการด้านวธิีพิจารณาความ 

(2) มีทักษะในด้านการให้บริการวชิาการด้านกฎหมาย 
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 2.8.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion) 

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) 

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) 

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคดิวเิคราะห์ (Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based) 

(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction) 

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education) 

 2.8.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏบิัติการทางวิชาชีพ 

(1) การปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง 

(2) การแสดงบทบาทสมมติในศาลจ าลอง 

(3) การรายงานผลการศึกษา วเิคราะห์กรณีศึกษา และรายงานการศึกษาในสถานที่

ด้านวชิาชีพกฎหมาย 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติการ 

ทางวิชาชีพ 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ                         

001101 การใช้ภาษาไทย                         

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                         

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง                         

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                         

002201 พลเมอืงใจอาสา                         

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                         

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทลั                         

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                         

004101 ศิลปะในการด าเนนิชีวิต                         

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                         

หมวดวิชาเฉพาะ                         

วิชาแกน                         

100110 กฎหมายแพง่ หลักทัว่ไป                         

100111 กฎหมายมหาชนเบือ้งต้น                         
100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา                         
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติการ 

ทางวิชาชีพ 

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

100113 กฎหมายทรัพย์สิน                         

100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                         

100115 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป                         

100210 กฎหมายลักษณะหนี ้                         

100211 กฎหมายละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง 

และลาภมคิวรได ้                         

100212 กฎหมายอาญาภาคความผิด                         

100213 เอกเทศสัญญา                         

100214 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                         

100215 กฎหมายกู้ยืม สินเช่ือ หลักประกันและ

ตัวแทน 
                        

100216 กฎหมายปกครอง                         

100217 กฎหมายครอบครัว                         

100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษทั                         
100310 กฎหมายมรดก                         

100311 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่                         

100312 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา                         

100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดเีมอืง                         
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติการ 

ทางวิชาชีพ 

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

100314 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  
              

 

 
        

 

 

100315 กฎหมายลักษณะพยาน                         

100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคล                         

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบ    

ศาลไทย                              

100319 ภาษาอังกฤษส าหรับนกักฎหมาย                         

100320 กฎหมายแรงงาน                         

100318 กฎหมายภาษีอากร                         

100410 นิติปรัชญา                         

100411 กฎหมายวิธีพจิารณาความทางกฎหมาย

มหาชน                         

100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                         

100413 ระเบียบวิธวีิจัย                         

วิชาเอกเลือก                         

100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย                         
100421 คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป                          
100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่

ชุมชน 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติการ 

ทางวิชาชีพ 

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

100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความ

ยุติธรรมในสังคม  
                        

100424 คลินิกกฎหมายเอกชน                         
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน                          
100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ                          
100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค                          
100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
                        

100429 สหกิจศึกษา                         
100330 กฎหมายวิธีปฏบิตัิราชการทางปกครอง                         
100331 กฎหมายการปกครองสว่นท้องถิ่นและภาษี

อากรส่วนท้องถิ่น 
                        

100332 สิทธิข้ันพื้นฐาน                         

100340 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟกูิจการ                         

100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                         

100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า                         

100343 ตราสารเปลีย่นมอื                         

100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ                         

100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยทะเล                         
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติการ 

ทางวิชาชีพ 

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

100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน                         

100353 กฎหมายพาณิชย์นาว ี                         

100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                         
100361 กฎหมายเกีย่วกับคดีเด็กและเยาวชน 

และวิธีพจิารณาคดีครอบครัว                         

100362 กฎหมายการแพทย์และนิตวิิทยาศาสตร์ 

เบือ้งต้น                         

100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวทิยา                         

100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ                         

100370 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ                         

100371กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิสแ์ละ

เศรษฐกิจดิจิทลั               
 
 

         

100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

ระหว่างประเทศ                         

100373 กฎหมายจอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ

รักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 
                        

100380 นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม                         

100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับดแูลมลพษิ

สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติการ 

ทางวิชาชีพ 

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

100382 กฎหมายและนโยบายการก ากบัดูแลความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
                        

100390 ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับกฎหมาย

เปรียบเทียบ 
                        

100391 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ                         

100392 กฎหมายประกันภัย                         

100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                         

100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ                         

100432 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ                         

100433 กฎหมายประกันสังคม                         

100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน                         

100435 กฎหมายสิทธิมนุษยชน                         
100440 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง                         

100441 กฎหมายภาษกีารบริโภค                         
100442 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายภาษ๊อากร                         
100450 กฎหมายสนธสิัญญา                         
100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทตู 

และกงสุล 
                        

100452 กฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ                         
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติการ 

ทางวิชาชีพ 

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

100460 สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยุตธิรรม 

ทางอาญา 
                        

100461 ว่าความและศาลจ าลอง                         

100462 กฎหมายจราจรทางบก                         
100463 กฎหมายการไกลเ่กลี่ยข้อพพิาท                         

100470 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม                         

100471 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับ

อินเทอร์เนต็ 
                        

100472 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล                         

100473 กฎหมายกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าและ

การบริหารจัดการในเชิงพาณิขย ์
                        

100480 กฎหมายทีด่ินและนโยบายการจัดสรร

ทรัพยากรทีด่ิน 
                        

100481 คดีสิ่งแวดล้อมและกฎหมายวิธีพจิารณา

ความ 
              

 

 
       

 

 
 

100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศและ

อาเซียน 
              

 

 
       

 

 
 

100490กฎหมายเปรียบเทียบเพื่อการวิจัย                         

100491 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายเอกชน                          
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติการ 

ทางวิชาชีพ 

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

รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น                         

100000 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                         

100001 ความรู้เบื้องตน้เกีย่วกบักฎหมาย                         

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์                         

100003 กฎหมายแพง่และพาณิชย์ส าหรับ 

นักรัฐศาสตร์ 
                        

100004 กฎหมายธุรกิจ                         

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน                          

100006 กฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                        

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์                         

100008 กฎหมายการเงนิ หลักทรัพย์ ภาษีอากร 

และประกนัภัย 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิติ  

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเรจ็การศึกษาเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป

ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ โดยอาจตั้ง

คณะกรรมการเพื่อติดตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน หรือมีการประเมิน

ขอ้สอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวธิีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้องนิสิต เน้นการท าวจิัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอยา่งต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ยอ้นกลับมาปรับปรุงกระบวนการ

การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน

โดยองคก์รวชิาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้การวจิัยอาจจะด าเนินการ ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความ

ม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบหรือความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ 

การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

และเขา้ท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ  ในระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็น

ต้น 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมี

โอกาสในระดับความพงึพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ 



94 

 

ของบัณฑิตจะส าเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาระดับที่สูงขึ้นใน

สถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ  ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ

หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 

หรือวิทยากรซ่ึงมาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับความพร้อมของนิสิตในการเรียน และ

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองคค์วามรู้ของ

นิสิต 

(7) ผลงานของบัณฑิตที่ประเมินผลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมได้ เช่น  

(7.1) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับใบอนุญาตวา่ความของสภาทนายความ  

(7.2)  จ านวนบัณฑิตที่สอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยของส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

(7.3)  จ านวนบัณฑิตที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย 

(7.4)  จ านวนรางวัลทางสังคมและวชิาชีพ 

(7.5)  จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

(7.6)  จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วมในองคก์รวชิาชีพต่าง ๆ  

(7.7)  จ านวนกิจกรรมในการเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในหน่วยงาน หรือองคก์รที่ท า

ประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรืออักษร P 

2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มคีา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2.00 

4. ไมมี่พันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นอาจารยท์ี่ดี

ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือคณะ ตลอดจนใน

หลักสูตรที่สอน 

 1.2 ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ 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

งานทางวชิาการและวชิาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ นิสิต และอื่น ๆ นอกจากนี ้มีการจัดสัมมนา

พัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวชิาการ ด้านการเรียนการสอน การวัดผล และจัด

โครงการอบรมรูปแบบหรือเทคนิคด้านการการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้

ของนิสิตให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) จัดโครงการให้แก่คณาจารย์โดยความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ในการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางวชิาการ ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

(2)  สนับสนุนให้มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวชิาการทางนิติศาสตร์ ส่งเสริมการท า

วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอน และมีความรู้ความ

เขา้ใจในทางวชิาชีพด้วย 

(3)  บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการศึกษาดูงานหรืออบรมด้านกฎหมาย ณ สถานที่ใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 คณะนิติศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  

หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ การบริหารหลักสูตรต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คนโดยมีคณบด ี

เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้แนะน าตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ โดยด าเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

(1) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในคณะ  เพื่อยนืยันการจัดตารางสอนและ

มอบหมายให้คณาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการ

สอน  เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ 

(2) ในคณะนิติศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน 

(3) ในหนึ่งภาคการศึกษา จัดให้มีการประเมินผลการสอนอยา่งนอ้ยสองครั้งคอื กลางภาค  และ

ปลายภาค 

(4) แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบหลังการประกาศผลการสอบแต่ละครั้ง  

เพื่ออาจารย์จะได้ท าการปรับปรุงการสอนของตน 

(5) เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ส่งผลสรุปการประเมินให้คณะและ

คณาจารย์ทราบ เพื่อท าการปรับปรุงต่อไป 

(6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยท าการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

ต่อไป 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการติดตามบัณฑติหลงัส าเรจ็การศึกษาโดยการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติ

ในทุกปี ส ารวจภาวะการมีงานท า นอกจากนีย้ังส ารวจความพงึพอใจของหลักสูตรเพื่อน าขอ้มูลมาใช้ใน

การปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการบัณฑิตที่พงึประสงคข์องผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

3. นิสิต 

 3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แกน่ิสติ 

 (1) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท์ี่ปรึกษาทางวิชาการได้ พร้อมกับจัดระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา และ

จัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไมเ่กินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 (2) อาจารย์ทุกคนของคณะจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวชิาการให้แก่นิสิต และ

ทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเขา้รับค าปรึกษาได้  

 (3) คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาส่งเสริมกิจกรรมทางวชิาการแก่นิสิต เพื่อให้

ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมทางวชิาการแก่นิสิต 

 (4) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอันเป็นประโยชน์แก่นิสิต 

 3.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวชิาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 (1) มีระบบและกระบวนการสรรหา คัดเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และ/หรือมีความ

เช่ียวชาญในด้านกฎหมายที่คณะก าหนด 

 (2) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 (3) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลักสูตร มีความรู้ มีความรับผิดชอบ

ด้านการสอน มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมี

ประสบการณ์ท าวจิัยหรือประสบการณ์ประกอบวชิาชีพในสาขาวชิาที่สอน 

 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 

      มีระบบการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ

การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงค์ 

 4.3  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

      ส าหรับอาจารย์พิเศษวิทยากรบรรยายพิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้

ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต ดังนั้น คณะจึงก าหนดนโยบายวา่ในหมวดวชิา

เฉพาะด้านจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนิสิต 

จะต้องมีวุฒิการศึกษาอยา่งต่ าปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิานั้น หรือในสาขาวชิาที่
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สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ในกรณีของอาจารยพ์ิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้องมีคุณวุฒิข้ัน

ต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวชิา ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกวา่ 

6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวชิานั้น 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1 หลักสูตร 

 จากการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของคณะจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปี

เสนอคณบดี รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการ

หลักสูตรและแจ้งให้อาจารยใ์นคณะและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 

และระดมความคดิเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธก์ารสอนต่อไป  

 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะด าเนินการทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและ  

แผนการสอนตามผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 5.2 การเรียนการสอน 

 การเรียนการสอนควรเป็นในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนือ้หาหลัก

ของแต่ละวิชาและแนะน าให้ผู้เรียนท าการคน้คว้า หรือท าความเขา้ใจประเด็นยอ่ยด้วยตนเอง นอกจากนี ้

การสอนควรเน้นถึงแนวคดิ ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ได้ และช้ีให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี เช่ือมโยงกับหลักกฎหมาย เพื่อให้นิสิตสามารถปรับใช้แนวคิดหลัก

กฎหมายให้เข้ากับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้

ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ  รู้จักวเิคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาคน้หาความรู้

แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและน าเสนอ  

 นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่เป็นส่งเสริมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง

น้อย 6 ด้าน อันเกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายจะท าให้

ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและเป็น

ระบบ มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้การวเิคราะห์เชิงตัวเลข

และเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน และเป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวชิาชีพ รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
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 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ประเมินผู้เรียนจากการวัดและประเมินผลต่าง ๆ เช่น ผลการสอบข้อเขยีนทดสอบความรู้ 

งานที่มอบหมายการสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การสอบถามการให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน 

รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ประเมินจากสถานประกอบการหรือผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาที่ผู้เรียนไปฝึกปฏิบัติงานและการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตาม

ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

   6.1 การบริหารงบประมาณ 

   คณะนิติศาสตร์มีการวางแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อด าเนินการจัดซ้ือหนังสือ ต ารา 

วารสาร เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และเตรียมพร้อม

ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

   ทั้งนี ้การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

 (2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ

ด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 

 (3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วย

มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

   มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น

ห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น และมีการจัดสรรงบประมาณครบถ้วน โดยคิดต่อ

จ านวนนิสิตและบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ให้บริการในการสืบคน้ขอ้มูลและสื่อสารสนเทศ ประกอบด้วย 
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จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย (เฉพาะหมวด) 

หนังสือภาษษไทย 15,977 เล่ม 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 1,226 เล่ม 

วารสารภาษาไทย 11 รายช่ือ 

วารสารภาษาต่างประเทศ 11 รายช่ือ 

ฐานขอ้มูลออนไลน ์10 ฐาน 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดกฎหมาย คณะนิตศิาสตร์ มดีังต่อไปนี ้

วทิยานิพนธ์ 748 เล่ม 

หนังสือกฎหมาย 4,814 เล่ม 

ค าพพิากษาฎีกา ปี 2485-ปจัจุบนั 982 เล่ม 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 (1) มีการส ารวจและศึกษาความต้องการ และมาวางแผนการจัดหารวมทั้งการจัดสรรการ

ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 (2) ขอความร่วมมือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซ้ือหนังสือ ต ารา และ

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่คณาจารย ์  นิสิต และผู้สนใจได้ศึกษาคน้คว้า รวมทั้งเพื่อใช้

ในการประกอบการเรียนการสอน 

 (3) จัดห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ และคณะอื่น ๆ สามารถ

สืบคน้และแสวงหาความรู้ได้จากหนังสือ ต ารา วารสาร ประมวลกฎหมาย ค าพพิากษาฎีกา และอื่น ๆ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศภายในห้องสมุดกฎหมายกฎหมาย และศูนย์บรรณสารและสื่อการ

สอนมหาวิทยาลัยพะเยา 

 (4) พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องสมุดกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ที่เป็นอยูใ่ห้ดีขึ้น 

 (5) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นิสิตตามที่ต่าง ๆ และห้องคอมพวิเตอร์ในอัตราส่วนนิสิต: 

จ านวนเครื่องคอมพวิเตอร์ อยา่งน้อยเทา่กับ 5 : 1 

 (6) ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ และสื่อที่ใช้

ประกอบการเรียนการสอน 

 (7) ประสานงานและสนับสนุนให้มีการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ต ารา เอกสาร และสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการในห้องศาลจ าลองอยา่งเพยีงพอ 

 (8) ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
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 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 (1) ประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรโดยคณาจารย ์บุคลากรเจ้าหน้าที่ นิสิตในแต่ละปี 

เพื่อวางแผน จัดหา และติดตามประเมินผลการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 (2) ติดตามการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย 

 (3) น าผลการประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อยา่งน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนนิการของหลกัสูตร  

     

2. มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

หลังสิน้สดุภาคการศึกษา  ที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวชิา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลังสิน้สุดปกีารศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

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

อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปดิสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรยีนรูจ้าก
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ไดร้ับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพงึพอใจของนิสติปสีุดท้าย/บณัฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

 การเรียนการสอนควรเป็นในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนือ้หาหลัก

ของแต่ละวิชาและแนะน าให้ผู้เรียนท าการคน้คว้า หรือท าความเขา้ใจประเด็นยอ่ยด้วยตนเอง นอกจากนี ้

การสอนควรเน้นถึงแนวคดิ ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ได้ และช้ีให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี เช่ือมโยงกับหลักกฎหมาย เพื่อให้นิสิตสามารถปรับใช้แนวคิดหลัก

กฎหมายให้เข้ากับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้

ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ  รู้จักวเิคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาคน้หาความรู้

แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและน าเสนอ  

 นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่เป็นส่งเสริมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง

น้อย 6 ด้าน อันเกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายจะท าให้

ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและเป็น

ระบบ มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้การวเิคราะห์เชิงตัวเลข

และเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน และเป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวชิาชีพ รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

 ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น ควรจะมีการน ากระบวนการดังต่อไปนีม้าใช้ 

(1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อน าไปปรับเทคนิค 

หรือแผนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 

(2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบ หรือการ

ปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นต้น และน าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง

ในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับเทคนิคหรือกลยุทธก์ารสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละ

ช้ันปี 

(3) มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ

ระหว่างอาจารย์ด้วยกัน เพื่อถ่ายทอดความเขา้ใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้

ของนิสิตแต่ละช้ันปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธใ์นการสอน 
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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 และการใช้สื่อในทุกรายวชิา 

(2)  อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการเรียนการสอน 

(3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน สรุปผล

การใช้แผนกลยุทธ์การสอน เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุง 

พัฒนากลยุทธก์ารสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

(1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรอันประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

(2)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผน และประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้ 

การประเมินจากเอกสารหลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร เช่น ผลการสอบข้อเขยีน 

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 โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและตัวบ่งช้ีที่

ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 จากการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของคณะจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปี

เสนอคณบดี รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการ

หลักสูตรและแจ้งให้อาจารยใ์นคณะและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 

และระดมความคดิเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธก์ารสอนต่อไป  

 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะด าเนินการทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและ  

แผนการสอนตามผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 และหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
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การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

มาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวชิา

นิตศิาสตร์ 

พ.ศ. 2563 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

 พ.ศ. 2560 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

 พ.ศ. 2563 

1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ   30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 102 103 

2.1  กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 69 91 

2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   33  

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ   27  

 2.2.1 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 6 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 120 หน่วยกิต 138 139 

 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

1 หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1 หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                     30  หน่วยกิต                    หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                     30  หน่วยกิต  

001101 การใช้ภาษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) คงเดิม 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     

Ready English 

3(2-2-5) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     

Ready English 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(2-2-5) 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) คงเดิม 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น จ านวนไม่นอ้ยกว่า 102 หน่วยกิต 2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต  

2.1 วชิาแกน จ านวน69 หน่วยกิต วชิาแกน ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต  

100110กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 

 Civil Law : General Principles 

 ค ว ามหม าย  บ่ อ เ กิ ด  ท่ี ม า  แ ล ะ

วิวัฒนาการของกฎหมายแพ่งและกฎหมาย

เอกชน การใช้การตีความ และการอุดช่องว่าง

ของกฎหมายแพ่ง  สิทธิและผู้ทรง สิท ธิ ใ น

กฎหมายแพ่ง การเปล่ียนแปลง การโอนและ

การระงับซ่ึงสิทธิ บุคคล ความสามารถของ

บุคคล 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 

3(2-2-5) 100110 กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 

 Civil Law: General Principles 

 ความหมาย ท่ีมาหรือบ่อเกิด ระบบ

กฎหมาย ประเภทและล าดับศักด์ิของกฎหมาย 

การใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของ

กฎหมายแพ่ง สิทธิและผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย

แพ่ง สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 1-2 

และหลักพืน้ฐานของกฎหมายเอกชน 

      Meaning, sources of law, legal system, 

legal methodologies, types and hierarchy of 

law, application, interpretation, and filling the 

gaps in civil laws, rights and subject of rights in 

civil law, main points of civil law under the Civil 

and Commercial Code, Book I title I –  II and 

fundamental principles of private law. 

3(2-2-5) ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

100111 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น 

 Introduction to Public Law 

 ความหมายของกฎหมายมหาชน 

แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ แหล่งท่ีมา 

ลักษณะท่ัวไป และประเภทของกฎหมายมหาชน 

หลักการและนิติวิ ธีเก่ียวกับกฎหมายมหาชน 

ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ  การจัดโครงสร้างของรัฐ  การ

ใช้อ านาจรัฐ ประโยชน์สาธารณะ การตรวจสอบ

และถ่วงดุลอ านาจรัฐ  การมี ส่วนร่วมของ

ประชาชน การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค า

วินิจฉัย องค์กรท่ีเก่ียวข้อง   

Meaning of public law, concepts, theories, 

evolution, sources, general aspects and types 

3(2-2-5) 100111 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น  

 Introduction of Public Law 

 ความหมายของกฎหมายมหาชน 

แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ แหล่งท่ีมา 

ลักษณะท่ัวไป และประเภทของกฎหมายมหาชน 

หลักการพื้นฐานในทางมหาชน นิติวิธีเก่ียวกับ

กฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ  การจัด

โครงสร้างของรัฐ  การใช้อ านาจรัฐ ประโยชน์

สาธารณะ การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจรัฐ 

วิธีพิจารณาและระบบศาลในทางมหาชน การ

ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย 

ค าตัดสินของศาลและค าวิ นิจฉัย องค์กร ท่ี

เก่ียวข้อง   

3(2-2-5) ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

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 

              Meaning of public law, concepts, 

theories, evolution, sources, general aspects 

and types of public law, basic principles in 

public, legal methods of public law, theories of 

state, structure of state, the exercise of state 

power, public interest, check and balance of 

state power, public hearings and court 

systems, searching and analyzing the legal 

issues, case laws, decisions of other related 

organizations   

100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 

 Juristic Act and Contract Law 

 ความหมายและลักษณะของนิติ

กรรมการแสดงเจตนาผลของการแสดงเจตนา 

โมฆะกรรม โมฆียกรรม ระยะเวลาอายุความ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 

ลักษณะ 4 ถึง 6 ความหมายและลักษณะของ

สัญญาการก่อให้เกิดสัญญา ผลของสัญญา 

และความระงับแห่งสัญญาตามบรรพ 2 ลักษณะ 

2 และกฎหมายเก่ียวกับข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม  

 Meaning and aspects of juristic 

act, declaration and effect of intention, void and 

voidable act, periods of time and lapse of time 

under the Civil and Commercial Code Book I, 

title IV to VI, meaning and aspects of contract, 

formation and effect of contract, termination of 

contracts under the Civil and Commercial Code 

Book II, title II 

3(2-2-5) 100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 

 Juristic Act and Contract Law 

 ความหมายและลักษณะของนิติ

กรรม การแสดงเจตนา ผลของการแสดงเจตนา 

โมฆะกรรม โมฆียกรรม ระยะเวลาอายุความ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 

ลักษณะ 4 ถึง 6 ความหมายและลักษณะของ

สัญญาการก่อให้เกิดสัญญา ผลของสัญญา 

และความระงับแห่งสัญญาตามบรรพ 2 ลักษณะ 

2 และกฎหมายเก่ียวกับข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม  

 Meaning and aspects of juristic 

act, declaration and effect of intention, void and 

voidable act, periods of time and lapse of time 

under the Civil and Commercial Code Book I, 

title IV to VI, meaning and aspects of contract, 

formation and effect of contract, termination of 

contracts under the Civil and Commercial Code 

Book II, title II 

3(2-2-5) คงเดิม 

100113 กฎหมายทรัพย์สิน 

 Property Law 

 ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตาม

บรรพ 1 และตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ การได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ แดน

แห่งกรรมสิทธ์ิ การใช้กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิรวม 

ทรัพยสิทธ์ิประเภทต่างๆ 

 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 

3(2-2-5) 100113 กฎหมายทรัพย์สิน 

 Property Law 

 ค ว า ม ห ม า ย  ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง

ทรัพย์สิน ตามบรรพ 1 และตามบรรพ 4 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การได้มาซ่ึง

กรรมสิทธ์ิ แดนแห่งกรรมสิทธ์ิ การใช้กรรมสิทธ์ิ 

กรรมสิทธ์ิรวม ทรัพยสิทธ์ิประเภทต่าง ๆ 

 Definition, types of property under the Civil 

and Commercial Code Book I and Book IV, 

acquisition of ownership, extent of ownership, 

exercise of ownership, co-ownership, types of 

jus in rem 

3(2-2-5) คงเดิม 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 Constitutional Law 

ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคิด 

และหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

หลักการการจัดองค์กรและสถาบันทางการเมือง 

การใช้อ านาจรัฐและการควบคุมตรวจสอบการ

ใช้อ านาจรัฐ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค า

วินิจฉัยองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

 Meaning, evolution, theories, concepts, 

and basic principles of constitutional law, the 

principles of state organization and political 

institutions, the exercise of state power and 

controlling of state power, protection of rights 

and freedom ofcitizens, searching and 

analyzing the legal issues, case laws, decisions 

of other related organizations 

3(2-2-5) 100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  

 Constitutional Law 

 ความหมาย  วิ วัฒนาการ  ทฤษฎี  

แนวความคิด และหลักการพืน้ฐานของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ หลักการการจัดองค์กรและสถาบัน

ทางการเมือง การใช้อ านาจรัฐและการควบคุม

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การมีส่วนร่วมในทาง

การเมืองและการปกครองของประชาชน การ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การ

ค้นคว้า และการวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา 

กฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวิ นิจ ฉัย

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง   

          Meaning, evolution, theories, concepts, 

and basic principles of constitutional law, the 

principles of state organization and political 

institutions, the exercise of state power and 

controlling of state power, political participation 

and public governance, protection of rights and 

freedom of citizens, searching and analyzing 

the legal issues, case laws, decisions of other 

related organizations 

3(2-2-5)   ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

100210 กฎหมายลักษณะหน้ี 

 Obligation Law 

 ความหมาย บ่อเกิด ท่ีมาแห่งกฎหมาย 

ระบบกฎหมาย นิติวิธี ประเภทและล าดับศักด์ิ

ของกฎหมาย ความยุติธรรม หลักนิติธรรม สิทธิ

แ ล ะ ห น้ า ท่ี  ค ว า ม รั บ ผิ ด ท า ง ก ฎ ห ม า ย 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ 

วิวัฒนาการระบบกฎหมายสกุลหลักและระบบ

กฎหมายไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน สภาพระบบ

กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูป และอิทธิพลของ

ระบบกฎหมายสกุลหลักในตะวันตกท่ีมี ต่อ

กฎหมายไทย 

 Meaning, sources of law, legal 

system, legal methodologies, types and 

hierarchy of law, Justice, The Rule of Law, 

rights and duties, legal responsibilities, 

interrelationamong laws and other sciences, 

evolution of the major legal systems and Thai 

legal system from the past to present, the Thai 

3(2-2-5) 100210 กฎหมายลักษณะหน้ี 

 Obligation Law 

 ความหมาย บ่อเกิด ท่ีมาแห่งกฎหมาย 

ระบบกฎหมาย นิติวิธี ประเภทและล าดับศั กด์ิ

ของกฎหมาย ความยุติธรรม หลักนิติธรรม สิทธิ

แ ล ะ ห น้ า ท่ี  ค ว า ม รั บ ผิ ด ท า ง ก ฎ ห ม า ย 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ 

วิวัฒนาการระบบกฎหมายสกุลหลักและระบบ

กฎหมายไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน สภาพระบบ

กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูป และอิทธิพลของ

ระบบกฎหมายสกุลหลักในตะวันตกท่ีมี ต่อ

กฎหมายไทย 

 Meaning, sources of law, legal 

system, legal methodologies, types and 

hierarchy of law, Justice, The Rule of Law, 

rights and duties, legal responsibilities, 

interrelationamong laws and other sciences, 

evolution of the major legal systems and Thai 

legal system from the past to present, the Thai 

3(2-2-5) คงเดิม 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

legal system before reformation, and the 

influences of the western major legal system to 

Thai laws 

legal system before reformation, and the 

influences of the western major legal system to 

Thai laws 

100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 

และลาภมิควรได้ 

 Wrongful Act, Management of Affairs 

Without Mandate and Undue Enrichment Law 

 ความรับผิดทางละ เมิ ดค่ า สิน ไ หม

ทดแทนนิรโทษกรรม จัดการงานนอกส่ังและ

ลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 และ 5 และความ

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และฝึกวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาส 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 practice on importanct 

legal issues 

3(2-2-5) 100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 

และลาภมิควรได้ 

 Wrongful Act, Management of Affairs 

Without Mandate and Undue Enrichment Law 

 ความรับผิดทางละเมิด ค่าสินไหม

ทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงานนอกส่ัง และ

ลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 และ 5 และความ

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และฝึกวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาส 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 practice on importanct 

legal issues 

3(2-2-5) คงเดิม 

100212 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 

 Criminal Law : General Principles 

หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมาย

อาญา โทษ และวิ ธีการเพื่อความปลอดภัย 

ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท า

ความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท า

ความผดิหลายบทหรือหลายกระทง การกระท า

ความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายท่ีใช้

แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา ภาค 1 

 General principles of criminal law, 

application of criminal law, punishments and 

measures of safety, criminal liability, criminal 

attempt, principals and supporters, 

concurrence of offences, recidive, prescription, 

and laws applicable to petty offences under the 

Penal Code, Book I 

3(2-2-5) 100115 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 

 Criminal Law : General Principles 

หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมาย

อาญา โทษ และวิ ธีการเพื่อความปลอดภัย 

ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท า

ความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท า

ความผดิหลายบทหรือหลายกระทง การกระท า

ความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายท่ีใช้

แก่ความผดิลหุโทษ 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 offenses, recidivism,, 

prescription, and laws applicable to petty 

offenses under the Penal Code, Book I 

 

 

 

3(2-2-5) ปรับรหัส

วิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

100213 เอกเทศสัญญา  

 Specific Contracts  

 หลักกฎหมายเ ก่ียวกับการ ซ้ือขาย 

แลกเปล่ียน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ จ้างแรงงาน 

จ้างท าของตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ

พาณิชย์ บรรพ 3  การเขียนสัญญาซ้ือขาย 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 

3(2-2-5) 100213 เอกเทศสัญญา  

 Specific Contracts  

 หลักกฎหมายเ ก่ียวกับการ ซ้ือขาย 

แลกเปล่ียน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ จ้างแรงงาน 

จ้างท าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3  การเขียนสัญญาซ้ือขาย และ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมาย 

 Legal principles relating to sale, 

exchange, gift, hire of property, hire purchase, 

employment and carriage under the Civil and 

Commercial Code, Book III, drafting sale 

contract and analyzing important legal issues 

 

3(2-2-5) คงเดิม 

100214 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 

 Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับความผิดลักษณะ

ต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา 

และความผดิลหุโทษฐานต่าง ๆ 

 Legal principles pertaining to specific 

offenses in Book II of the Penal Code and petty 

offenses 

3(2-2-5) 100212 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 

 Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับความผิดลักษณะ

ต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา 

และความผดิลหุโทษฐานต่าง ๆ 

 Legal principles relating to specific 

offenses in Book II of the Penal Code and 

various petty offenses 

3(2-2-5) ปรับรหัส

วิชา 

100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและตัวแทน 

 Loan, Security Transaction and Agency 

Law 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการ กู้ยืม ค้ า

ประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  และกฎหมาย

เก่ียวกับตัวแทนและนายหน้า ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ร่างหนังสือ

มอบอ านาจ สัญญากู้ยืม และสัญญาเก่ียวกับ

หลักประกัน 

 Legal principles pertaining to loan, 

surety ship, mortgage, pledge under the Civil 

and Commercial Code, Book III and Law on 

agency and brokerage under the Civil and 

Commercial Code, Book III, drafting written 

authority, loan contract, and contracts relating 

to security transaction 

3(2-2-5) 100215 กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกันและ

ตัวแทน 

 Loan, Credit, Security Transaction and 

Agency Law 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการกู้ ยืม ค้ า

ประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  และกฎหมายเก่ียวกับ

ตัวแทนและนายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บรรพ 3 ร่างหนังสือมอบอ านาจ 

สัญญากู้ยืม และสัญญาเก่ียวกับหลักประกัน 

 Legal principles relating 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 

3(2-2-5) ปรับชื่อวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

100216 กฎหมายปกครอง 

 Administrative Law 

 หลักท่ัวไปและลักษณะส าคัญขอ ง

กฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหาร

ราชการทางปกครอง การกระท าทางปกครอง 

ค าส่ังและผลบังคับของค าส่ังทางปกครอง การ

เพิกถอนค าส่ังทางปกครอง มาตรการบังคับทาง

ปกครอง บริการสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับ

ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน องค์กรศาลปกครอง 

วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง การบังคับคดี

ปกครอง การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค า

วินิจฉัยขององค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย

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 

3(2-2-5) 100216 กฎหมายปกครอง 

 Administrative Law   

 หลักท่ัวไปและลักษณะส าคัญของ

กฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบการ

ปกครองภายในรัฐ บริการสาธารณะ การกระท า

ทางปกครอง การพิจารณาทางปกครองตาม

กฎหมายวิ ธีปฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง 

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าท่ี วินัยและการด าเนินการทางวินัย การ

ค้นคว้า และการวิ เคราะหป์ระเด็นปัญหา

กฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิิจฉัยของ

องค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายปกครอง   

           General principles and significant 

aspects of administrative law, principles of 

administrative organization within the state, 

public service , administrative act, 

administrative considerations according to the 

law administrative practices, law on liability of 

illegality administrative act, discipline and 

disciplinary action,searching and analyzing the 

legal issues, case laws, decisions of other 

related organizations 

3(2-2-5)   ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

100217 กฎหมายครอบครัว 

 Family Law 

 การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์

ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 

ความสมบูรณ์ของการสมรส การส้ินสุดแห่งการ

สมรส สิทธิและหน้าท่ีของบิดามารดาและบุตร 

ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม และค่า

อุปการะเล้ียงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 5 และการวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาส าคัญทางกฎหมาย 

2(1-3-4) 100217 กฎหมายครอบครัว 

 Family Law 

 กฎหมายครอบครัวต้ังแต่การหมั้น การ

สมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สิน 

ระหว่างสามี ภริยา ความสมบูรณ์ของการสมรส 

การส้ินสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าท่ีของ

บิดามารดา และบุตร ความปกครอง การรับ

บุตรบุญธรรม ตลอดจนค่าอุปการะเล้ียงดู ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ บรรพ 5 

รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ  

3(2-2-5) ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา

และปรับ

หน่วยกิต 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 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 

         Family law on engagement, marriage 

and its legal consequences, nullity and 

dissolution of marriage, matrimonial property, 

parents and children, custody and adoption, 

maintenance according to the Civil and 

Commercial Code, Book V including various 

case studies 

100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 

 Partnership and Company Law  

 ความหมายของหุ้นส่วนบริษัท การจด

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเก่ียวพันระหว่าง

หุ้นส่วน การเลิกและการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน 

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดต้ังและจด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด การน าบทบัญญัติใน

ห้างหุ้นส่วนสามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วน

จ ากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดต้ังบริษัท หุ้น

และผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือ

หุ้น เงินปันผลทุนส ารอง เพิ่มทุนลดทุน เลิก

บริษัท ควบบริษัท การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน 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 

3(2-2-5) 100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 

 Partnership and Company Law  

 ความหมายของหุ้นส่วนบริษัท การจด

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเก่ียวพันระหว่าง

หุ้นส่วน การเลิกและการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน 

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน การจัดต้ังและจด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด การน าบทบัญญัติใน

ห้างหุ้นส่วนสามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วน

จ ากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดต้ังบริษัท หุ้น

และผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือ

หุ้น เงินปันผลทุนส ารอง เพิ่ม ทุนลดทุน เลิก

บริษัท ควบบริษัท การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติบริ ษัท

มหาชน จ ากัด   

 Definition of partnerships and 

companies law, registration of partnerships and 

companies, relationship between partners  

dissolution and liquidation of ordinary 

partnerships, registration of ordinary 

partnerships, merger of registered 

partnerships, formation of limited partnerships, 

application of the provisions of ordinary 

partnerships to limited partnerships mutatis 

mutandis, status and formation of companies, 

shares and shareholders, directors, general 

meetings, dividend and reserve, increases and 

reductions of capital, dissolution, merger of 

limited companies, transformation of registered 

partnerships and limited partnerships to limited 

companies in accordance with the Civil and 

3(2-2-5) คงเดิม 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

accordance with the Civil and Commercial 

Code, Book III as well as the subject matter of 

the public limited company act 

Commercial Code, Book III as well as the 

subject matter of the public limited company 

act 

100310 กฎหมายมรดก 

 Succession Law 

 ความเป็นมาและ เจตนารมณ์ขอ ง

กฎหมายมรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอด

แห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การเสียสิทธิใน

การรับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก 

พินัยกรรม และการเขียนพินัยกรรม การจัดการ

และปันทรัพย์มรดก อายุความมรดก ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6   

 History and intent of the succession 

law, estate and devolution of an estate, heir 

ship, renunciation of an estate, statutory right 

of inheritance,  will, writing a will,  

administration and distribution of an estate and 

prescription under the Civil and Commercial 

Code, Book VI 

3(2-2-5) 100310 กฎหมายมรดก 

 Succession Law 

 ความ เ ป็นมาและ เจตนารมณ์ของ

กฎหมายมรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอด

แห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การเสียสิทธิใน

การรับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก 

พินัยกรรม และการเขียนพินัยกรรม การจัดการ

และปันทรัพย์มรดก อายุความมรดก ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6   

 History and intention of the succession 

law, estate and devolution of an estate, 

heirship, renunciation of an estate, statutory 

right of inheritance, will, drafting a will,  

administration and distribution of an estate and 

prescription under the Civil and Commercial 

Code, Book VI 

3(2-2-5) คงเดิม 

100311 ตราสารเปล่ียนมือ 

 Negotiable Instruments  

 กฎหมายเก่ียวกับต๋ัวเงิน บัญชีเดินสะพัด 

หลักท่ัวไปเก่ียวกับต๋ัวเงิน ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญา

ใช้เงิน เช็ค การออกและการสลักหลังต๋ัวแลกเงิน 

การรับรองและอาวัล ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บรรพ 3 และตราสารเปล่ียนมือ

ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ต า ม

พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากการใช้

เช็ค 

 Law pertaining to bills and current 

account, the general provisions of bill, bill of 

exchange, promissory notes, chegue drawing 

and endorsement of bill of exchange, 

acceptance and Aval under the  Civil and 

Commercial Code, Book III, and a negotiable 

instruments in various types  and Offenses 

Relate to Cheque Act 

 

 

2(1-3-4)   ย้ายไป

วิชาเอก

เลือก กลุ่ม

กฎหมาย

ธุรกิจ ปรับ

รหัสวิชา 

เป็น 

100343 

และ 

ปรับหน่วย

กิต 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

100312 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 

 Civil Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

บทท่ัวไป วิธีพจิารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และ

ฎีกา วิ ธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการ

บังคับตามค าพิพากษาหรือค าส่ัง ตามประมวล

กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 

 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 

3(2-2-5) 100311 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 

 Civil Procedure Law  

 หลักกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ บท

ท่ัวไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และ

ฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับ

ตามค าพิพากษาหรือค า ส่ัง  ตามประมวล

กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 

 Legal principles of to civil 

procedure, general provisions, procedure in 

Courts of First Instance, appealing and revision, 

interim- injunction and execution of judgments 

or orders according to the Civil Procedure Code 

3(2-2-5) ปรับรหัส

วิชา 

 

100313 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 Criminal Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้อง

คดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์

และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 

 Legal principles pertaining to criminal 

procedure, power in inquiry officials and 

competency of courts, prosecution of criminal 

cases, procedures in Court of First Instance, 

appealing and revision according to the 

Criminal Procedure Code 

3(2-2-5) 100312 กฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอ าญา

 Criminal Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้อง

คดีอาญาวิธีพจิารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และ

ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 

 Legal principles of criminal procedure, 

power of inquiry officials and judiciary 

prosecution of criminal cases, criminal 

procedures in Court of First Instance, appealing 

and revision according to the Criminal 

Procedure Code 

3(2-2-5) ปรับรหัส

วิชา 

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

 Public International Law 

 ลักษณะและบ่อ เ กิดของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมาย

ระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน บุคคลใน

กฎหมายระหว่างประเทศ เขตอ านาจของรัฐ 

ความคุ้มกันจากเขตอ านาจของรัฐ สนธิสัญญา 

ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ และ

การระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดย

สันติ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อ

พิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาล

ยุติธรรมระหว่างประเทศ 

 Characteristic and sources of public 

international law, relations between 

international law and municipal law, subjects of 

3(2-2-5) 100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

 Public International Law 

 ลักษณะและบ่อ เ กิดของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมาย

ระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน บุคคลใน

กฎหมายระหว่างประเทศ เขตอ านาจของรัฐ 

ความคุ้มกันจากเขตอ านาจของรัฐ สนธิสัญญา 

ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ และ

การระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดย

สันติ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อ

พิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาล

ยุติธรรมระหว่างประเทศ 

 Characteristic and origination of public 

international law, relations between 

international law and municipal law, subjects of 

3(2-2-5) ปรับรหัส

วิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

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 

international law, jurisdiction of states, 

immunity from jurisdiction of states, treaties, 

international liabilities of states, peaceful 

settlement of international disputes, 

researching and analyzing  the legal dispute of 

International Court of Justice 

100315 กฎหมายลักษณะพยาน 

 Evidence Law 

 ลั กษณะแล ะ ห ลั ก เ กณ ฑ์ก า ร สื บ

พยานหลักฐานของศาลท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา 

การรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยาน

บอกเล่าและพยานความเห็น ข้อสันนิษฐานของ

กฎหมายและภาระการพิสูจน์ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 

5 

 Characteristics and criteria to take 

evidence in court in both civil suits and criminal 

cases, the admissibility and exclusion of 

evidence, hearsay evidence and opinions in 

evidence, legal presumptions and burden of 

proof under the Civil Procedure Code, Section I 

and the Criminal Procedure Code, Section V 

3(2-2-5) 100315 กฎหมายลักษณะพยาน  

 Evidence Law 

 ลั กษณะแ ล ะห ลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร สื บ

พยานหลักฐานของศาลท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา 

การรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยาน

บอกเล่าและพยานความเห็น ข้อสันนิษฐานของ

กฎหมายและภาระการพิสูจน์ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 

5 

 Characteristics and criteria to 

take evidence in court in both civil suits and 

criminal cases, the admissibility and exclusion 

of evidence, hearsay evidence and opinions in 

evidence, legal presumptions and burden of 

proof under the Civil Procedure Code, Title I 

and the Criminal Procedure Code, Title V 

3(2-2-5) คงเดิม 

100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกค ดี

บุคคล 

 Private International Law 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย

ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรร

เอกชนในทางระหว่างประเทศ สถานภาพของ

เอกชน นิติสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศ 

ท้ังตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การแก้การ

ขัดกันแห่งกฎหมาย  กระบวนการพิจารณาคดี

ในทางระหว่างประเทศและการยอมรั บค า

พิพากษาของศาลต่างประเทศ การบังคับใช้

กฎหมายในทางปฏิ บัติ การสืบค้นและการ

วิเคราะห์การได้รับสัญชาติของคนไร้สัญชาติใน

ประเทศไทย 

 Meaning and characteristic of private 

international law, international allocation of 

person, status of private , settlement on conflict 

3(2-2-5) 100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

บุคคล 

 Private International Law 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย

ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรร

เอกชนในทางระหว่างประเทศ สถานภาพของ

เอกชน นิติสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศ 

ท้ังตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การแก้การ

ขัดกันแห่งกฎหมาย  กระบวนการพิจารณาคดี

ในทางระหว่างประเทศและการยอมรั บค า

พิพากษาของศาลต่างประเทศ การบังคับใช้

กฎหมายในทางปฏิ บัติ การสืบค้นและการ

วิเคราะห์การได้รับสัญชาติของคนไร้สัญชาติใน

ประเทศไทย 

 Definition and characteristic of private 

international law, international allocation of 

person, status of private person,international 

3(2-2-5) คงเดิม 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

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 

legal relation in both private and public law, 

settlement on conflict of laws, proceeding of 

international cases and recognition of foreign 

courtjudgment,  enforcement of law in practice, 

researching and analyzing the nationality of 

stateless people in Thailand 

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบ

ศาลไทย 

 Constitution of Courts of Justice and 

Thai Judicial System 

 ประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม 

โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม  

ต าแหน่งและอ านาจของผู้พพิากษาท่ีเป็นหัวหน้า

และผู้ท าการแทน เขตอ านาจศาล  

อ านาจของผู้พิพากษาคนเดียว องค์คณะผู้

พิพากษา การจ่ายส านวนคดี การเรียกคืนหรือ

โอนส านวนคดี และการขอคืนส านวนคดีในศาล

ยุติธรรม 

 History of the Court of Justice, 

structure and administration of the court of 

justice, judicial post and the powers of chief  

judge and the representative, power of one 

judge en banc, quorum of court, case 

distribution, case retrieve or transference, and 

the revocation of case in courts of justice 

2(2-0-4) 

 

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบ

ศาลไทย  

 Constitution of Courts of Justice and 

Thai Judicial System 

 ประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม 

โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม  

ต าแหน่งและอ านาจของผู้พพิากษาท่ีเป็นหัวหน้า

และผู้ท าการแทน เขตอ านาจศาล  

อ านาจของผู้พิพากษาคนเดียว องค์คณะผู้

พิพากษา การจ่ายส านวนคดี การเรียกคืนหรือ

โอนส านวนคดี และการขอคืนส านวนคดีในศาล

ยุติธรรม 

 History of the Court of Justice, structure 

and administration of the court of justice, 

judicial post and the power of chief  judge and 

the deputy,jurisdiction, power of one judge en 

banc, quorum of court, case distribution, case 

retrieve or transference, and the revocation of 

case in courts of justice 

2 (1-3-4) ปรับชั่วโมง

บรรยาย/

ปฏิบัติ 

100410 นิติปรัชญา 

 Legal Philosophy 

 ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญา

กฎหมายในส านักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ 

ปรัชญาท่ีเป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความ

ยุติธรรม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติ

ปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย 

 Biography and concept of legal 

philosophers in legal schools of thought, 

fundamental philosophy of legal theories, 

concepts of justice, equality, Influences of legal 

philosophy on legislation and application of the 

law 

2(1-3-4) 100410 นิติปรัชญา 

 Legal Philosophy 

 ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญา

กฎหมายในส านักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ 

ปรัชญาท่ีเป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความ

ยุติธรรม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติ

ปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย ระบบ

กฎหมายไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน กฎหมายไทย

ก่อนการปฏิรูป และอิทธิพลของระบบกฎหมาย

ในสกุลหลักท่ีมีต่อระบบกฎหมายไทย 

 History and concepts of legal 

philosophers in legal schools of thought, 

fundamental philosophy of legal theories, 

concepts of justice, equality, Influences of legal 

philosophy on legislation and application of laws 

2(1-3-4) ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

100411 กฎหม าย วิ ธี พิ จ า รณาค ว าม ท า ง

กฎหมายมหาชน 

 Public Procedure Law 

 พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบศาล

ทางกฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ปกครอง การควบคุมการใช้อ านาจมหาชนโดย

องค์กรตุลาการ เขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ 

เขตอ านาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี 

และการบังคับคดี การค้นคว้า และการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าวินิจฉัยขององค์กร

อื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความทาง

กฎหมายมหาชน 

 Development, concepts, theories, 

public law court system, constitution court, 

administrative court, judicial control on 

exercised public power, jurisdiction of 

constitution court, jurisdiction of administrative 

court, court’ s procedure, execution of 

judgment, searching and analyzing the legal 

issues, case laws, decisions of other related 

organizations 

2(1-3-4) 100411 กฎหม าย วิ ธี พิ จ า รณาค ว า ม ท า ง

กฎหมายมหาชน 

 Public Procedure Law 

 พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบศาล

ทางกฎหมายมหาชน การควบคุมการใช้อ านาจ

มหาชนโดยองค์กรตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ

และเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ปกครองและเขตอ านาจของศาลปกครอง วิธี

พิจารณาคดี และการบังคับคดี ในระบบศาลทาง

กฎหมายมหาชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าวินิจฉัยของค์กรอื่นท่ี

เก่ียวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความทาง

กฎหมายมหาชน   

 Development, concepts, theories, court 

system in public law, constitution court, 

administrative court, judicial control on 

exercising public authority, jurisdiction of 

constitution court, jurisdiction of administrative 

court, court procedure, execution of judgment, 

researching and analyzing the legal issues, 

case laws, decisions of other organizations 

related to public procedural law 

2(1-3-4) ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

 Legal Profession 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพ จริยธรรม 

หน้าท่ีและงานของนักกฎหมายในหน่วยงานต่าง 

ๆ มรรยาทและวินัย อุดมคติของนักกฎหมาย 

องค์กร และการควบคุมก ากับดูแลผู้ประกอบ

วิชาชีพกฎหมาย และสามารถน าเอาความรู้มา

ปรับใช้กับข้อเท็จและวินิจฉัยโดยใช้อุดมการณ์

ของนักกฎหมายได้ 

 Evolution of legal profession, 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 

and further more can be applied the case with 

knowledge and using the ideology of lawyers 

2(1-3-4) 100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

 Legal Profession 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพ จริยธรรม 

หน้าท่ีและงานของนักกฎหมายในหน่วยงานต่าง 

ๆ มรรยาทและวินัย อุดมคติของนักกฎหมาย 

องค์กร และการควบคุมก ากับดูแลผู้ประกอบ

วิชาชีพกฎหมาย และสามารถน าเอาความรู้มา

ปรับใช้กับข้อเท็จและวินิจฉัยโดยใช้อุดมการณ์

ของนักกฎหมายได้ รวมถึงปัญหาจริยธรรมของ

นักกฎหมายท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน 

 Evolution of legal profession , ethics, 

duties and works of lawyers in various 

institutes, legal professional ethics, discipline 

and the ideal of lawyer, organizations, and 

regulation for  legal profession supervision, and 

application of legal knowledge with fact and 

decisions concerning ideology of lawyers 

2(1-3-4) ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

  100318 กฎหมายภาษีอากร 

 Taxation Law 

 แนวความคิด หลักการของการภาษี

อากร หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี

เงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

และอากรแสตมป์ และภาษีเก่ียวกับทรัพย์สิน 

 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 

3(2-2-5) ย้ายจาก

เอกบังคับ 

และปรับ

รหัสวิชา 

  100319 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

 English for Lawyers  

 การใช้ภาษาอังกฤษเ ก่ียว กั บศัพ ท์

กฎหมาย และการอ่านท าความเข้าใจเก่ียวกับ

เอกสารทางกฎหมาย การเขียนเอกสารทาง

กฎหมาย การร่างสัญญา และการโ ต้ตอบ

เอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ การติดต่อ

สนทนาและเจรจากับลูกความชาวต่างชาติ 

 Usage of English language regarding to 

legal vocabulary and basic reading 

comprehension on legal documents, legal 

documents drafting, drafting of contracts and 

various form of legal correspondence, 

communication and negotiation with 

international clients 

3 (2-2-5) ย้ายจาก

เอกบังคับ 

ปรับรหัส

วิชา 

  100320 กฎหมายแรงงาน 

 Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของ

กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมาย

ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน กฎหมายเก่ียวกับเงินทดแทน การระงับ

ข้อพิพาทแรงงาน  

 Legal principles of labour law, evolution 

of labour law, hire- of- work agreements, 

labour relation law, labour protection Law, 

labour compensation, labour dispute resolution 

3(2-2-5) ย้ายจาก

เอกบังคับ 

และปรับ

รหัสวิชา 

 

  100214 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

 Intellectual Property Law 

3 (2-2-5) 

 

ย้ายจาก

เอกบังคับ 



135 

 

หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 หลักการและทฤษฎีของทรัพย์สินทาง

ปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การ

ให้ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาโดยเน้นเฉพาะลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และ

เครื่องหมายการค้า รวมถึง การบังคับใช้

กฎหมาย ค าพิพากษาท่ีเก่ียวข้อง วิธีการขอรับ

การคุ้มครอง   

 Principles and theories of intellectual 

property, types of intellectual property, 

intellectual property protection emphasizing on 

copyright, patent and trademark, including 

enforcement of law, relevant court decisions, 

intellectual property protection process 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

หน่วยกิต 

และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  100314 กฎหมายส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 Environmental and Natural Resources 

Conservation Law 

 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

นโยบายและโครงสร้างของกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

การควบคุ มมลพิษทา ง น้ า  อากาศ  การ

ส่ันสะเทือนและเสียงการจัดการขยะมูลฝอยและ

ของ เ สียอั นตร ายจ ากแห ล่ งม ลพิ ษ  การ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม สิทธิชุมชนและ

องค์กรเอกชน คดีส่ิงแวดล้อมและการบังคับใช้

กฎหมาย 

 Definition, principle, concept, theory, 

policy and structureof environmental and 

natural resources conservation law, water, air, 

vibration and noise pollution controls, solid and 

hazardous waste managements, and 

environmental impact assessment, community 

rights andnon- government organization 

,environmental case law as well as law 

enforcement 

 

 

3 (2-2-5) ย้ายจาก

เอกบังคับ 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

หน่วยกิต 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  100413 ระเบียบวิธีวจิัย    

 Research Methodology 

2(1-3-4) ย้ายจาก

เอกบังคับ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 

รูปแบบ หลักการและวิธีการวิจัย ประเภทของ

การวิจัย การต้ังสมมติฐานการวิจัย การวิจัย

เก่ียวกับกฎหมาย การอภิปราย การวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมายเก่ียวกับ

บริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  

 Definition, importance and objectives of 

research, hypothesis, form, principles and 

research method, types of research, 

hypothesis construction, legal research, 

discussion, analyzing on important legal 

problems related to social, economic and 

political areas 

ปรับรหัส

วิชา 

  100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย          

 LegalProfessionalInternship Clinic 

 หลักการประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เบ้ืองต้นส าหรับการท างาน การฝึกปฏิบัติงานใน

หน่วยงานทางกฎหมายของรัฐและเอกชน การ

เรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน การ

ติดตามผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพกฎหมาย การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้

จากประสบการณ์ของผู้เรียน 

 Principles of legal profession, digital 

technology literacy and skills at work, 

externship in governmental and private 

organizations, experiential learning from 

externship, monitoring and evaluation of 

externship, experiential and reflective learning 

6 หน่วยกิต ย้ายจาก

เอกบังคับ

ปรับรหัส

วิชา และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  100421 คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมายท่ัวไป 

 General Legal Consultation Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การ

ซักถามข้อเท็จจริง การค้นคว้าทางกฎหมาย การ

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการท า

ความเห็นทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติการ

ท างานในคลินิก บุคลิกภาพและมาตรฐาน

จริยธรรมของนักกฎหมาย การร่างเอกสารทาง

กฎหมายการติดต่อส่ือสารกับบุคคลท่ัวไป การ

วิเคราะห์และเตรียมรูปคดี การแก้ปัญหาให้กับ

3 หน่วยกิต ย้ายจาก

เอกบังคับ

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

ลูกความ การลงมือปฏิบัติให้ค าปรึกษากฎหมาย 

การแนะน าและส่งต่อปัญหาทางกฎหมายแก่

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การสังเคราะห์ผลการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน 

 Principles in legal consultancy, client 

interview, legal research, factual ad legal 

analysis, preparation of preliminary legal 

opinion, legal clinic working regulations, 

lawyer’ s personality and ethical standard, 

legaldocument drafting, communication with 

ordinary people, case analysis and preparation, 

problem solving for clients, legal consultation 

practice,  case referralto relating organizations, 

experiential and reflective learning 

  100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่

 ชุมชน 

 Community Legal Education Clinic 

 เป้าหมายและวัตถุประสงค์การเผยแพร่

ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน การจัดท าเน้ือหา

กฎหมายและวิ ธีการ เผยแพร่ ความรู้ทาง

กฎหมาย หลักการแสวงหาความร่วมมือจาก

ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

ทางกฎหมายของชุมชน การ ส่ือสารภาษา

กฎหมายกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ

ประชาชนท่ัวไป การท างานร่วมกับชุมชนท่ีมี

ลักษณะและความต้องการหลากหลาย การ

ประเมินผลการเรียนรู้ของชุมชนและผลสัมฤทธ์ิ

ของงานโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น

ฐานและการลงมือปฏิบัติ การสังเคราะห์ผลการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน 

 Goal and purposes of Community Legal 

Education, legal content preparation and legal 

teaching methods, principles of seeking 

cooperation from community, analysis on legal 

problem and need of community, legal 

communication with people of social 

disadvantage groups and ordinary people in 

general.  working with the communities with 

different characteristics and needs, assessment 

of community learning outcomes and 

3 หน่วยกิต ย้ายจาก

เอกบังคับ 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับหน่วย

กิตและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

achievements from the project-based practice, 

experiential and reflective learning 

  100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความ

 ยุติธรรมในสังคม 

 Social Justice Clinics 

 ห ลักก า ร ใ ห้ ค ว าม ช่ ว ย เ ห ลื อทา ง

กฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม การ

ให้บริการทางกฎหมายโดยไม่รับค่าตอบแทน 

การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาส การ

แนะน าและส่งต่อปัญหาทางกฎหมาย การเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและศาล การ

สังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ

ผู้เรียน 

 Principle of legal aid for social justice, 

pro bono legal service, legal aid for 

marginalized people, legal advice and case 

referral, access to justice in administration and 

court, experiential and reflective learning 

 

3 หน่วยกิต ย้ายจาก

เอกบังคับ

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับหน่วย

กิตและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  100424 คลินิกกฎหมาเอกชน  

 Private Law Clinic 

 การ ฝึ กปฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า รทาง

กฏหมายด้านกฎหมายเอกชน การจัดเก็บ

เอกสาร การติดต่อและส่ือสารกับลูกความ การ

วิ เคราะห์ข้อ เท็จจริ งและข้อกฎหมายด้าน

กฎหมายเอกชน การเตรียมรูปคดีและแนว

ทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกความ การจัดเตรียม

เอกสารและพยานในการด าเนินคดี การรักษา

ความลับของลูกความ การสังเคราะห์ผลการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน 

 Legal service practice in privale 

law,case filing,communication with 

clients,factual and private law analysis, case 

theory and client-problem solving preparation, 

evidence and documentary preparation, 

confidentiality, experiential and reflective 

learning 

3 หน่วยกิต เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  100425 คลินิกกฎหมายมหาชน  

 Public Law Clinic 

3 หน่วยกิต เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

              แนวคิด หลักการจัดระเบียบการ

ปกครองรัฐ และโครงสร้างเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน

ปัจจุบัน กฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ  

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี กฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของราชการ ความลับของราชการ 

งบประมาณ การคลังและพัสดุ การยกร่างแก้ไข

บทบัญญัติและอนุบัญญัติต่าง ๆ การตอบข้อ

หารือ ด้านกฎหมาย การค้นคว้า และการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าวินิิจฉัยของ

องค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายบริหารงาน

ภาครัฐ 

               Concepts, Principles of Organizing 

Government Officer and Structure in present, 

Civil Servants Organizing Laws, Good 

Governance, Government Information Law, 

Government Secret, Budget, Finance and 

Supplies, Law Drafting and amendment, Legal 

advisory, searching and analyzing the legal 

issues, case laws, decisions of other related 

organizations 

  

  100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ  

 Business Law Clinic 

 การ ฝึ กปฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า รทาง

กฏหมายด้านกฎหมายธุรกิจ การจัดเก็บเอกสาร 

การติดต่อและส่ือสารกับลูกความ การวิเคราะห์

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายด้านกฎหมายธุรกิจ 

การเตรียมรูปคดีและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ

ลูกความ การจัดเตรียมเอกสารและพยาน การ

รักษาความลับของลูกความ การสังเคราะห์ผล

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน 

Legal service practice in business law,case 

filing, communication with clients, factual and 

business law analysis,case theory and client-

problem solving preparation, evidence and 

documentary preparation, confidentiality, 

experiential and reflective learning 

3 หน่วยกิต เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

  100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

 Consumer Protection Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค การ

ซักถามข้อเท็จจริง การค้นคว้าทางกฎหมาย การ

ท าความเห็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับกฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง 

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายการ

กู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และกฎหมาย

อื่นท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค การ

เผยแพร่ความรู้ การประสานงานหน่วยงานท่ี

เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค การ

สังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ

ผู้เรียน  

 Principle of legal consultation on 

consumer protection laws, client interview, 

legal research, preparation of preliminary legal 

opinion relating to Consumer Protection Law, 

Consumer Procedural law, Direct Sales and 

Direct Marketing law, Trade Competition Law, 

Loans of Money Amounting to Public Cheating 

and Fraud Law, and other laws relating to 

consumer protection, knowledge dissemination, 

cooperation with consumer protection 

organizations, experiential and reflective 

learning 

3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

  100428 ค ลิ นิ กกฎหม าย ส่ิ ง แ ว ด ล้ อม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Environmental and NaturalResources 

Law Clinic 

 การวิเคราะห์ทางกฎหมายและนโยบาย

เก่ียวกับเน้ือหาสาระและกระบวนการด้าน

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกฎหมาย

ในทางปฏิบัติเก่ียวกับมลพิษทรัพยากรธรรมชาติ

และความ ยุ ติธร รม ด้าน ส่ิ งแวด ล้อมการ

ด าเนินคดีเก่ียวกับการกระท าของหน่วยงานของ

รัฐสุขภาพส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญและสิทธิชุมชน

และส่ิงแวดล้อม 

 Legal and policy analysis of substantive 

and procedural in environmental and natural 

resources laws in practice related to pollutions, 

natural resources, and environmental justice, 

litigation regarding government agency action, 

critical environmental health, and community 

and environmental right 

3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  100429 สหกิจศึกษา 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน การเรียนรู้  เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเก่ียวข้องกับ

กฎหมายในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน  

 Practice,learning,developingexperienc

e and skills in law by working in the workplace, 

and public or private organizations 

6 หน่วยกิต 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

2.2 วขิาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 2.2 วขิาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

2.2.1 วชิาเอกบังคับ จ านวน 27 หน่วยกิต 2.2.1 วชิาเอกบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต  

100120 ห ลักพื้ น ฐ านและ ปร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์

กฎหมาย 

 Fundamental Principle and Legal 

History 

 ความหมายของหน้ี บ่อเกิดแห่งหน้ี วัตถุ

แห่งหน้ี ผลแห่งหน้ี ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีหลายคน  

การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหน้ี ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 และ

การฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทาง

กฎหมาย 

2(1-3-4)   น าเน้ือหา

ไปรวมกับ

รายวิชานิติ

ปรัชญา 

และ

รายวิชา

กฎหมาย

แพ่งหลัก

ท่ัวไป 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 Definition, sources, subject, effect of 

obligations, plurality of debtors and creditors, 

transfer of claims, extinction of obligations in 

accordance with the Civil and Commercial 

Code, Book II 

100320 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

 English for Lawyers  

 การใช้ภาษาอังกฤษเ ก่ียวกับศัพ ท์

กฎหมาย และการอ่านท าความเข้าใจเก่ียวกับ

เอกสารทางกฎหมาย การเขียนเอกสารทาง

กฎหมาย การร่างสัญญา และการโ ต้ตอบ

เอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ การติดต่อ

สนทนาและเจรจากับลูกความชาวต่างชาติ 

 The use of English language regarding 

to law vocabulary and basic reading 

comprehension on legal documents, writing of 

legal documents, drafting of contracts and 

other forms of legal correspondence, 

communication and negotiation with 

international clients 

3(2-2-5)   ย้ายไปวิชา

แกน กลุ่ม

กฎหมาย

เก่ียวกับ

การ

เปล่ียนแปล

งทางสังคม

และปรับ

รหัสวิชา 

เป็น 

100319 

100321 กฎหมายภาษีอากร 

 Taxation Law 

 แนวความคิด หลักการของการภาษี

อากร หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี

เงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะและอากรแสตมป์ และภาษีเก่ียวกับ

ทรัพย์สิน 

 Conception, principles of taxation, legal 

principles of taxation under the Revenue Code,  

personal income tax, corporate income tax, 

value added tax, specific business tax and 

stamp duty and tax related to property 

3(2-2-5)   ย้ายไปวิชา

แกน กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย

พาณิชย์

และธุรกิจ

และปรับ

รหัสวิชา 

เป็น 

100318 

100322 กฎหมายแรงงาน 

 Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของ

กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมาย

ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน กฎหมายเก่ียวกับเงินทดแทน การระงับ

ข้อพิพาทแรงงาน  

3(3-0-6)   ย้ายไปวิชา

แกน กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย

มหาชน 

และปรับ

รหัสวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 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 

เป็น 

100320 

100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 Intellectual Property Law 

 หลักการและทฤษฎีของทรัพย์สินทาง

ปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การ

ให้ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาโดย เ น้น  ลิข สิท ธ์ิ  สิท ธิ บัตร  และ

เครื่องหมายการค้า และวิ ธีการขอรั บการ

คุ้มครอง    

 Principles and theories of intellectual 

property, types of intellectual property, 

intellectual property protection emphasizing on 

copyright, patent and trademark, intellectual 

property protection process    

2(1-3-4)   ย้ายไปวิชา

แกน กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย

พาณิชย์

และธุรกิจ 

ปรับรหัส

วิชา เป็น 

100214 

ปรับหน่วย

กิต และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100324 กฎหมายส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 Environmental and Natural Resources 

Conservation Law 

 ความหมาย หลักการ พัฒนาการและ

โครงสร้างของกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ

ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ การส่ันสะเทือน

และเสียง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายจากแหล่งมลพิษ การประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม สิทธิชุมชนและองค์กร

เอกชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม 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 

2(1-3-4)   ย้ายไปวิชา

แกน กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย

เก่ียวกับ

การ

เปล่ียนแปล

งทางสังคม 

ปรับรหัส

วิชา  เป็น 

100314 

ปรับหน่วย

กิต 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

environmental conservation as well as law 

enforcement 

100420 ว่าความและศาลจ าลอง 

 Advocacy and Moot Court 

 หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การ

เขียนค าฟ้องและค าให้การ วิธีซักถามพยาน การ

ฝึกปฏิบัติโดยจัดขึน้ในรูปศาลจ าลอง 

 Principles of advocacy, the preparation 

of case, plaint and answer writing, evidence 

examination, including a training in Moot Court 

2(1-3-4)   ย้ายไปเอก

เลือก กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย

อาญาและ

กระบวนกา

รยุติธรรม 

ปรับรหัส

วิชา เป็น 

100461 

และปรับ

หน่วยกิต 

100421 ระเบียบวิธีวจิัย  

 Research Methodology 

 ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 

รูปแบบ หลักการและวิธีการวิจัย ประเภทของ

การวิจัย การต้ังสมมติฐานการวิจัย การวิจัย

เก่ียวกับกฎหมาย การอภิปราย การวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมายเก่ียวกับ

บริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  

 Definition, importance and objectives 

of research, research presumption, form, 

principles and research method, types of 

research, research presumption, legal 

research, discussion, analyzing on importance 

legal issues problems related to social, 

economic and political areas 

2(1-3-4)   ย้ายไปวิชา

แกน กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย

เก่ียวกับ

การ

เปล่ียนแปล

งทางสังคม 

และปรับ

รหัสวิชา 

เป็น 

100413 

100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 

 Governmental Administration Law 

 แนวคิ ด  ห ลักการจั ดร ะ เ บียบและ

โครงสร้างเจ้าหน้าท่ีของรัฐในปัจจุบัน กฎหมาย

ระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ การบริหารกิจการ

บ้านเมือง ท่ี ดี  กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ความลับของราชการ งบประมาณ การ

คลังและพัสดุ การยกร่างแก้ไขบัญญัติและอนุ

บัญญัติต่าง ๆ การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย 

2(1-3-4)   ย้ายไปเอก

เลือก กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย

มหาชน 

ปรับรหัส

วิชา เป็น 

100432 

และปรับ

หน่วยกิต 



145 

 

หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 Concepts, Principles of Organizing 

Government Officer and Structure in present, 

Civil Servants Organizing Laws, Good 

Governance, Government Information Law, 

Government Secret, Budget, Finance and 

Supplies, Law Drafting and amendment, Legal 

advisory 

100423 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 

 LegalProfessional Internship Clinic 

 หลักการประกอบวิชาชีพกฎหมายใน

องค์กรทางกฎหมายๆ จริยธรรมนักกฎหมายใน

การฝึกประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

กฎหมายในองค์กรทางกฎหมายต่างๆ การ

ติดตามผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพกฎหมาย 

 Principle of Legal Profession in Legal 

Organizations, Lawyer Ethics in Externship, 

Legal Knowledge Application in Legal 

Organizations, Monitoring and Evaluation of 

Externship 

6(0-18-9)   ย้ายไปวิชา

แกน กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย

เก่ียวกับ

การ

เปล่ียนแปล

งทางสังคม

ปรับรหัส

วิชา เป็น 

100420 

และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

* หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี จ านวน 3 รายวิชา  

6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่า 270 ชั่วโมง 

   

100390 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 

 Clinical Legal Education 

 ความรู้ทางกฎหมายภาคปฏิบัติ ทักษะ

การประกอบอาชีพทางกฎหมาย ค่านิยมเชิง

จริยธรรม รูปแบบและวิธีการจัดท าค ลิ นิก

กฎหมาย การปฏิบัติการภาคสนามด้วนการ

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย การเผยแพร่

ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน การส่งเสริมการ

เข้าถึงความยุติธรรม  

ความรับผิดชอบของนักกฎหมายต่อลูกความ

และสังคม 

 Practical legal knowledge, Legal 

professional skills, Ethical values, Form and 

method of law clinic, Legal aid field work, Legal 

Knowledge Dissemination for Community, 

2 หน่วยกิต 

(90 ชั่วโมง) 

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

Access to justice promotion, Lawyer’ s 

Responsibilities to Clients and Society 

 

100391 คลินิกกฎหมายท่ัวไป 

 General Law Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

ท่ัวไป การจัดการส านักงานกฎหมายและการฝึก

ภาคปฏิบัติ การซักถามข้อเท็จจริง การท า

ความเห็นทางกฎหมายเบ้ืองต้น การจัดเตรียม

ท าเอกสารทางกฎหมาย การจัดประชุมทาง

กฎหมายกับลูกความ การรักษาความลับของ

ลูกความ 

 Principle in general legal consultancy, 

the organization of law firm and practical, the 

investigation and examination of facts, 

preparation of preliminary legal opinion, legal 

documents preparation, legal meeting with 

clients, Client’s Confidentiality 

2 หน่วยกิต 

(90 ชั่วโมง) 

  ย้ายไปวิชา

แกน กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย

เก่ียวกับ

การ

เปล่ียนแปล

งทางสังคม

ปรับรหัส

วิชา เป็น 

100421 

ปรับหน่วย

กิต และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน 

 Community Law Teaching Clinic  

 รูปแบบและวิธีการสอนกฎหมายใน

ชุมชน การเตรียมข้อมูลทางกฎหมาย การสอน

กฎหมายในชุมชนพื้นท่ีห่างไกลด้อยโอกาสทาง

สังคม การรับฟังข้อเท็จจริงจากลูกความ การ

ประเมินผลความรู้ทางกฎหมาย การวินิจฉัย

ปัญหาทางกฎหมายเบ้ืองต้น การให้ค าแนะน า

ทางกฎหมายเบ้ืองต้น การส่งต่อปัญหาทาง

กฎหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 Form and Legal Teaching 

Methodologies in Community, Legal Content 

Preparation, Community Teaching Law Clinic in 

Remote Areas, Facts Receiving from Clients, 

Legal Knowledge Evaluation, Basic Legal 

Problem Analysis, Basic Legal Advice and Legal 

Problem Refer to Expertise 

2 หน่วยกิต 

(90 ชั่วโมง) 

  ย้ายไปวิชา

แกน กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย

เก่ียวกับ

การ

เปล่ียนแปล

งทางสังคม

ปรับรหัส

วิชา เป็น 

100422 

ปรับหน่วย

กิต และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความ

ยุติธรรมในสังคม 

 Legal Aid Clinic for Social Justice 

2 หน่วยกิต 

(90 ชั่วโมง) 

  ย้ายไปวิชา

แกน กลุ่ม

วิชา

กฎหมาย
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

หลักการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อ

ความยุติธรรมในสังคม การให้บริการทาง

กฎหมายโดยไม่รับค่าตอบแทน การช่วยเหลือ

ทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสด้านสิทธิและ

สถานะบุคคล สัญชาติ ความยากไร้ ขาดความรู้

ทางกฎหมาย การแนะน าและส่งต่อปัญหาทาง

กฎหมาย การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครองและศาล 

 Principle of Legal Aid Clinic for Social 

Justice, Pro Bono Legal Service, Legal Aid for 

Marginalized in Right and Status; Stateless, 

Poor, Lack of Legal Knowledge, Legal Advice 

and Case Refer, Access to Justice in 

Administration and Court 

เก่ียวกับ

การ

เปล่ียนแปล

งทางสังคม

ปรับรหัส

วิชา เป็น 

100423 

และ ปรับ

ชื่อวิชา 

ปรับหน่ย

กิต และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน 

 Specific Legal Skill Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

เฉพาะด้าน การติดต่อและส่ือการกับลูกความ  

การติดตามและรายงานผลการให้ค าปรึกษาทาง

กฎหมาย การวิเคราะห์และเตรียมรูปคดี การ

จัดเตรียมเอกสารและพยานในการด าเนินคดี 

และการรักษาความลับของลูกความ 

 Principle in specific legal consultancy, 

communication with clients, case report and 

monitoring, case theory and analysis, case 

evidence and documentary preparation, 

confidentiality 

2 หน่วยกิต 

(90 ชั่วโมง) 

  ปิดรายวิชา 

2.2.2 วชิาเอกเลือก จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 2.2.2 วชิาเอกเลือก จ านวนไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต  

นิสิตต้องลงเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 

นิสิตต้องลงเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 

 

1. กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน             1. กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน              

100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 Administrative Procedure Law 

 หลักท่ัวไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสาร

บัญญัติชั้นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ค าส่ังทาง

ปกครอง การพิจารณาทางปกครอง อ านาจดุลย

พินิจ การอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง การเพิก

ถอนค าส่ังทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ 

การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง การค้นคว้า และ

2(1-3-4) 100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 Administrative Procedure Law   

           หลักท่ัวไปทางสารบัญญัติ และวิธีสห

บัญญัติชั้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายปกครอง ค าส่ัง

ทางปกครอง การพิจารณาทางปกครอง อ านาจ

ดุลยพินิจ การอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง การ

เพิกถอนค าส่ังทางปกครอง การขอให้พิจารณา

ใหม่ การบังคับทางปกครอง คณะกรรมการวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง แบบพิธีในการตรา

3(2-2-5) ปรับหน่วย

กิตและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของ

ศาลและค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับ

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 General substantive and procedural 

principles of administrative law relating to 

administrative officials, administrative orders, 

administrative consideration procedure, 

discretionary power, administrative order 

appealing, revocation of administrative orders, 

request for retrial, administrative execution and 

committee on administrative procedure, 

searching and analyzing the legal issues, case 

laws, decisions of other related organizations 

กฎหมายล าดับรอง การค้นคว้า และการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของ

ศาลและค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับ

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 General substantive and procedural 

principles of administrative law relating to 

administrative officials, administrative orders, 

administrative consideration procedure, 

discretionary power, administrative order 

appealing, revocation of administrative orders, 

request for retrial, administrative execution and 

committee on administrative procedure, 

ordinance in enacting secondary laws, 

researching and analyzing the legal issues, 

case laws, decisions of other related 

organizations 

100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถ่ินและ

ภาษีอากรส่วนท้องถ่ิน 

 Local Government and Taxation Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการของการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หลักการกระจายอ านาจ

ทางปกครอง แผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจ การกระจายอ านาจทางการคลัง รายรับ 

รายจ่ายและการก่อหน้ี การจัดรูปแบบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ินและฝ่าย

บริหาร ภารกิจ อ านาจ และหน้าท่ี วินัยและ

ความรับผิดของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี และ

การควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ความหมาย ท่ีมา และหลักกฎหมาย

ภาษีอากรส่วนท้องถ่ิน ภาษีโรงเรือนท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย การย่ืน

แบบแสดงรายการ การค านวณและจัดเก็บภาษี

อากร การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรท่ี

เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 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 

2(1-3-4) 100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถ่ินและ

ภาษีอากรส่วนท้องถ่ิน 

 Local Government and Taxation Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการของการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หลักการกระจายอ านาจ

ทางปกครอง แผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจ การกระจายอ านาจทางการคลัง รายรับ 

รายจ่ายและการก่อหน้ี การจัดรูปแบบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ินและฝ่าย

บริหาร ภารกิจ อ านาจ และหน้าท่ี วินัยและ

ความรับผิดของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี และ

การควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ความหมาย ท่ีมา และหลักกฎหมาย

ภาษีอากรส่วนท้องถ่ิน ภาษีโรงเรือนท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย การย่ืน

แบบแสดงรายการ การค านวณและจัดเก็บภาษี

อากร การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรท่ี

เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 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 

3(2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

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 

council, function, power and duties, disciplines 

and liabilities for officers, and controlling of local 

administrative authorities, meaning, sources 

and local taxation law principles, land and 

building tax, and signboard tax, filing of 

declared items, calculation and collection, tax 

disputes resolution relating to local authorities 

100332 สิทธิขั้นพืน้ฐาน 

 Basic Rights 

 บ่อเกิดและพัฒนาการของสิทธิขั้ น

พื้นฐาน ความหมาย และความส าคัญของสิทธิ

ขั้นพืน้ฐานตามรัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขั้น

พื้นฐาน ขอบเขตในการใช้ สิทธิขั้ นพื้นฐาน 

กระบวนการในการรักษาและคุ้มครองสิทธิขั้น

พื้นฐาน การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค า

วินิจฉัยองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

 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 

2(1-3-4) 100332 สิทธิขั้นพืน้ฐาน 

 Basic Rights 

 บ่อเกิดและพัฒนาการของสิทธิขั้ น

พื้นฐาน ความหมาย และความส าคัญของสิทธิ

ขั้นพืน้ฐานตามรัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขั้น

พื้นฐาน ขอบเขตในการใช้ สิทธิขั้ นพื้นฐาน 

กระบวนการในการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้น

พืน้ฐาน บทบาทของฝ่ายตุลาการในการคุ้มครอง

สิทธิขั้นพื้นฐาน การค้นคว้ า และวิเคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาล และ

ค าวินิิจฉัยองค์กรท่ีเก่ียวข้อง   

          Origin and development of basic rights, 

meaning and importance of basic rights under 

the constitution, types of basic rights, scope of 

basic rights, preservation and protection of 

basic rights process, the role of the judiciary in 

protecting basic rights ,searching and analyzing 

the legal issues, case laws, decisions of other 

related organizations 

 

3(2-2-5) ปรับหน่วย

กิตและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

 Public Economic Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิด และ

หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรี

นิยม หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัด

องค์กรและวิธีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐสวัสดิการ การควบคุม

ตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดย

องค์กรตุลาการ การค้นคว้า และการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและ

ค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย

มหาชนทางเศรษฐกิจ 

2(1-3-4) 100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

 Public Economic Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิด และ

หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรี

นิยม หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัด

องค์กรและวิธีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐสวัสดิการ  การควบคุม

ตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดย

องค์กรตุลาการ การค้นคว้า และการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและ

ค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย

มหาชนทางเศรษฐกิจ 

3(2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 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 

 Concepts, evolution, sources and 

principles of public economic law, liberalism 

principle, principle of economic intervention, 

institutionalization and measures of economic 

intervention of state, state enterprise, welfare 

state, controlling on state’ s economic 

intervention by judicial bodies, researching and 

analyzing legal issues, case laws, and decisions 

of other organizations relating to public 

economic law 

100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 

 English Constitutional Law 

 ค ว า ม ห ม า ย  พั ฒ น า ก า ร ท า ง

ประวัติศาสตร์ หลักความคิดพื้นฐาน แหล่งท่ีมา

ของรัฐธรรมนูญอังกฤษ สถาบันท่ีส าคัญตาม

รัฐธรรมนูญอังกฤษ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ 

รัฐสภา การปกครองส่วนกลาง การปกครอง

แบบโอนอ านาจ การปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 

ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป การคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค า

วินิจฉัยขององค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญอังกฤษ 

 Definition, historical development, 

fundamental theoretical principles, sources of 

English Constitution, important institutions of 

English Constitution such as crown, parliament, 

central government, devolved government, 

local government, European Union 

Relationship, human rights protection, 

searching and analyzing the legal issues, case 

laws, decisions of other related organizations 

2(1-3-4) 100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 

 English Constitutional Law 

 ค ว า ม ห ม า ย  พั ฒ น า ก า ร ท า ง

ประวัติศาสตร์ หลักความคิดพื้นฐาน แหล่งท่ีมา

ของรัฐธรรมนูญอังกฤษ สถาบันท่ีส าคัญตาม

รัฐธรรมนูญอังกฤษ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ 

รัฐสภา การปกครองส่วนกลาง การปกครอง

แบบโอนอ านาจ การปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 

ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป การคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค า

วินิจฉัยขององค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญอังกฤษ 

 Definition, historical development, 

fundamental theoretical principles, sources of 

English Constitution, important institutions of 

English Constitution such as crown, parliament, 

central government, devolved government, 

local government, relationship with European 

Union, human rights protection, researching 

and analyzing legal issues, case laws, and 

decisions of other related organizations 

3(2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 

100432 ระบบกฎหมายอังกฤษ 

 English Legal System 

 ความหมาย หลักความคิดพื้นฐาน 

แหล่งท่ีมา ระบบศาล ผู้พิพากษา ผู้ประกอบ

วิชาชีพกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือด้าน

กฎหมาย ระบบยุติธรรมทางอาญา ระบบ

ยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ ระบบยุติธรรม

ทางครอบครัว ระบบยุติธรรมทางปกครองของ

2(1-3-4)   ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

ระบบกฎหมายอังกฤษ การเขียน การอ่าน การ

ค้นคว้า การวิเคราะห์กฎหมาย และค าตัดสิน

ของศาลในระบบกฎหมายอังกฤษ  

 Definition, historical development, 

fundamental theoretical principles, local 

government structure, local council, local 

executive, competences, local officer, local 

finance, relationship between state and local 

authorities, relationship between local 

authorities themselves of French local 

government law, writing, reading, searching 

and analyzing the legislations, case laws in 

English legal System 

100433 กฎหมายประกันสังคม 

 Social Security Law 

 หลักท่ัวไปกฎหมายแรงงาน ท่ีมาและ

วิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม สิทธิใน

การเข้าถึงประกันสังคม การคุ้มครองผู้ใช้

แรงงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานตาม

กฎหมายประกันสังคม สิทธิและหน้าท่ีของ

นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม 

การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยของ

องค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายประกันสังคม 

 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 

2(1-3-4) 100433 กฎหมายประกันสังคม 

 Social Security Law 

 หลักท่ัวไปกฎหมายแรงงาน ท่ีมาและ

วิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม สิทธิใน

การเข้าถึงประกันสังคม การคุ้มครองผู้ใช้

แรงงานและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานตาม

กฎหมายประกันสังคม สิทธิและหน้า ท่ีของ

นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม 

การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยของ

องค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายประกันสังคม 

 Basic principles and concepts of social 

security law, source and evolution of social 

security law, rights to social security, laborer 

protection and rights of laborer according to 

social security law, rights and duty of employer 

and employee according to social security law, 

researching and analyzing legal issues, case 

laws, decisions of other related organizations 

3(2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 

100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน 

 Current Topics in Public Law 

 กฎหมายมหาชนในปัจจุบัน ความหมาย 

ลักษณะ การบังคับใช้กฎหมาย คดีความทาง

มหาชนในปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายมหาชน 

 Current public law, meaning, 

characteristic, law enforcement, current 

dispute in public law and trend of public law 

2(1-3-4) 100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน    

 Current Topics in Public Law   

 กฎหมายมหาชนในปัจจุบัน การตรา

กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การตีความ

กฎหมาย คดีความทางมหาชนในปัจจุบัน และ

แนวโน้มกฎหมายมหาชน   

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 Current public law, law Enactment, law 

enforcement, law interpretation,  current 

disputes in public law and trend of public law 

  100432 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 

 Governmental Administration Law 

 แนวคิ ด  ห ลักการจั ดร ะ เ บียบการ

ปกครองรัฐ และโครงสร้างเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน

ปัจจุบัน กฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ  

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี กฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของราชการ ความลับของราชการ 

งบประมาณ การคลังและพัสดุ การยกร่างแก้ไข

บทบัญญัติและอนุบัญญัติต่าง ๆ การตอบข้อ

หารือ ด้านกฎหมาย การค้นคว้า และการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าวินิิจฉัยของ

องค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายบริหารงาน

ภาครัฐ 

               Concepts, Principles of Organizing 

Government Officer and Structure in present, 

Civil Servants Organizing Laws, Good 

Governance, Government Information Law, 

Government Secret, Budget, Finance and 

Supplies, Law Drafting and amendment, Legal 

advisory, searching and analyzing the legal 

issues, case laws, decisions of other related 

organizations 

 

3 (2-2-5) ย้ายจาก

เอกบังคับ 

ปรับรหัส

วิชา  

ปรับหน่วย

กิต และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  100435 กฎหมายสิทธิมนุษยชน                         

 Human Rights Law 

 ความหมายและปรั ชญาของ สิท ธิ

มนุษยชน กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ท่ีเ ก่ี ยวข้ อ งกับการคุ้มครอ ง สิ ท ธิ

มนุษยชน กลไก วิธีการ และการส่งเสริมการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ

ระหว่างประเทศ องค์กรท่ีท าหน้าท่ีคุ้มครองและ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนท้ังภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ การค้นคว้า และวิเคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและ

ค าวินิจฉัยองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

และฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทาง

กฎหมาย 

3(2-2-5) ย้ายจาก

กลุ่ม

กฎหมาย

ระหว่าง

ประเทศ 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

หน่วยกิต 

และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 Meaning and philosophy of human 

rights, protection of human rights at 

international and regional level, mechanisms, 

means and promotion of human rights 

protection in Thailand and International, human 

rights protection and promotion organization in 

Thailand and International context, searching 

and analyzing the legal issues, case laws, 

decisions of other related organizations and 

analyzing on importance legal issue training 

 

2. กลุ่มวชิากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 2. กลุ่มวชิากฎหมายธุรกิจ 
เปล่ียน

กลุ่มวชิา 

100340 กฎหมาย ล้มละลายและการฟื้นฟู

กิจการ 

 Bankruptcy and Reorganization Law 

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์

ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สิน

ของลูกหน้ี บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

อ านาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย 

และการฟื้นฟูกิจการ 

 Evolution, characteristic and objective 

of bankruptcy law, debtors’  asset 

management, roles of receivers, court’ s 

competence, bankruptcy procedures, 

reorganization 

2(1-3-4) 100340 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 

 Bankruptcy and Reorganization Law 

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์

ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สิน

ของลูกหน้ี บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

อ านาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย 

และการฟื้นฟูกิจการ 

 Evolution, characteristic and objective 

of bankruptcy law, debtors’  asset 

management, roles of bailiffs, court’ s 

competence, bankruptcy legal procedures, 

reorganization 

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 

100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

 Consumer Protection Law 

 แนวความคิดเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายท่ี

เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิ ธี

พิจารณาคดีผู้บริโภค กลไกและการบังคับใช้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 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   

2(1-3-4) 100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

 Consumer Protection Law 

 แนวความคิดเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายท่ี

เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิ ธี

พิจารณาคดีผู้บริโภคกลไกและการบังคับใช้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 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   

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 

100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

 Trade Competition Law 

2(1-3-4) 100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

 Trade Competition Law 

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ของไทย รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีมี

ผลต่อการแข่งขันทางการค้าท่ีไม่ เป็นธรรม 

มาตรการในการป้องกันการผูกขาดทางการค้า

และการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ  ต่อการแข่งขันทาง

การค้าหรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐ กิจ 

กระบวนการร้องเรียนและการด าเนินคดีกับการ

ปฏิบัติทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายและ

นโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนและ

ระหว่างประเทศ  

 History of laws on trade competition in 

Thailand, types of conduct and performance 

which effect unfair competition, measures for 

antitrust and eliminating obstacles in trade 

competition and economics development, 

petition process and unfair trade practice 

litigation, ASEAN and international laws and 

policy according to trade competition 

 ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ของไทย รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีมี

ผลต่อการแข่งขันทางการค้าท่ีไม่ เ ป็นธรรม 

มาตรการในการป้องกันการผูกขาดทางการค้า

และการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ  ต่อการแข่งขันทาง

การค้าหรือขัดขวางการพัฒนา เศรษฐ กิจ 

กระบวนการร้องเรียนและการด าเนินคดีกับการ

ปฏิบัติทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายและ

นโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนและ

ระหว่างประเทศ 

 History of competition law in Thailand, 

types of conduct and performance affecting 

unfair competition, measures for antitrust and 

eliminating obstacles in trade competition and 

economics development, petition process and 

unfair trade practice litigation, ASEAN and 

international laws and policy according to trade 

competition 

100440 การร่างสัญญาและการเจราต่อรอง 

 Contractual Drafting and Negotiation 

 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม 

และสัญญาแบบต่าง ๆ การใช้ถ้อยค าภาษาให้

ถูกต้องตามกฎหมาย การฝึกทักษะและการ

เตรียมการเจรจาต่อรอง 

 Juristic act and contractual drafting, 

and various  type of contracts, the use of legal 

vocabulary and terminology, preparation and 

skill in negotiating 

2(1-3-4) 100440 การร่างสัญญาและการเจราต่อรอง 

 Contractual Drafting and Negotiation 

 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม 

และสัญญาแบบต่าง ๆ การใช้ถ้อยค าภาษาให้

ถูกต้องตามกฎหมาย การฝึกทักษะและการ

เตรียมการเจรจาต่อรอง 

 Contract drafting principles and 

methods, types of contracts, the use of legal 

vocabulary and terminology, negotiation skills 

and preparation 

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 

100441 กฎหมายประกันภัย 

 Insurance Law 

 หลักท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายประกันภัย 

ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการ

รับขน การประกันภัยค้ าจุนและการประกันชีวติ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

 General principles of insurance law, 

insurance against loss, special rules for 

insurance on carriage, guarantee insurance 

and insurance on life according to the Civil and 

Commercial Code, Book III 

2(1-3-4)   ย้ายไปกลุ่ม

กฎหมาย

เอกชน 

ปรับรหัส

วิชา เป็น 

100392 

และปรับ

หน่วยกิต 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

100442 กฎหมายภาษีการบริโภค 

 Consumption Tax 

 หลักการและแนวคิดของกฎหมายภาษี

การบริโภค ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 Principles and concepts of laws on 

consumption tax, specific business tax, excise 

tax, value added tax 

 

 

2(1-3-4) 100441 กฎหมายภาษีการบริโภค 

 Consumption Tax 

 หลักการและแนวคิดของกฎหมายภาษี

การบริโภค ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 Principles and concepts of laws on 

consumption tax, specific business tax, excise 

tax, value added tax 

3 (2-2-5) ปรับรหัส

วิชา และ

ปรับหน่วย

กิต 

100443กฎหมายการบริหารองค์กรธุรกิจ 

 Business Corporate law 

 แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายองค์กร  

องค์กรธุรกิจ ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของ

กฎหมายองค์กรธุรกิจในภาคพืน้ยุโรปและเอเชีย 

วิ เค ร าะ ห์ความแตกต่ า งขอ ง โคร ง ส ร้ า ง

คณะกรรมการ หน้าท่ีและความรับผิดในการ

จัดการ  ความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการและผู้ถือ

หุ้น  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย 

บรรษัทภิบาล  และวิเคราะห์การจัดการบริษัท  

 Concept and theory of corporate law, 

business organization, philosophy and core 

principles of corporate law in continental 

Europe and Asia, analysis of the differences of 

board structures, duties and liabilities of 

management, conflicts between directors and 

shareholders, dominant shareholders and 

minority shareholders, corporate governance, 

and analysis businesses  management 

2(1-3-4)   ปิดรายวิชา 

100444 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจครอบครัว 

 Law related Family Business 

 หลักการ และทฤษฎี ของกฎหมายธุรกิจ

ค ร อบค รั ว   ป ร ะ เ ภ ท  โ ค ร งส ร้ า ง  แ ล ะ

องค์ประกอบ ของกฎหมายธุรกิจครอบครัว การ

สืบทอดความเป็นเจ้าของ ก่อต้ังและวางแผน

ปฏิบัติส าหรับธุรกิจครอบครัว 

 Principles and theories of family 

business law, types, structure and constituents 

of family business, succession of ownership, 

2(1-3-4)   ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

establishment and strategic planning for the 

family business 

  100343 ตราสารเปล่ียนมือ  

 Negotiable Instruments 

 กฎหมายเก่ียวกับต๋ัวเงิน บัญชีเดินสะพัด 

หลักท่ัวไปเก่ียวกับต๋ัวเงิน ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญา

ใช้เงิน เช็ค การออกและการสลักหลังต๋ัวแลกเงิน 

การรับรองและอาวัล ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บรรพ 3 และตราสารเปล่ียนมือ

ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ต า ม

พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากการใช้

เช็ค 

 Law of bills and current account, the 

general provisions of bill, bill of exchange, 

promissory notes, cheque drawing and 

endorsement of bill of exchange, acceptance 

and Aval under the  Civil and Commercial Code, 

Book III, and a negotiable instruments in various 

types  and Offenses Relate to Cheque Act 

3(2-2-5) ย้ายมาจาก 

วิชาแกน

เปล่ียนเป็น

วิชาเอก

เลือก 

ปรับรหัส

วิชาและ 

ปรับหน่วย

กิต 

  100442 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายภาษีอากร 

 Current Topics inTaxation Law 

 ศึกษา เรียนรู้ อธิบายและวิเคราะห์ถึง

ปัญหาส าคัญต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกฎหมายภาษี

อากร แล้วน าประเด็นปัญหาท่ีสนใจมาพูดคุย

แลกเปล่ียนความรู้ วิพากษ์ วิจารณ์ในห้องเรียน 

หาข้อสรุป และทางแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง

ผู้สอนกับผู้เรียน 

 Discussion and analysis on significant 

issues pertaining to Taxation Law, exchanging 

knowledge, discussion, and seeking solutions 

by instructor and students interactive 

participation 

3(2-2-5) 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

3. กลุ่มวชิากฎหมายระหว่างประเทศ 3. กลุ่มวชิากฎหมายระหว่างประเทศ  

100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 

 International Organization Law 

 วิวัฒนาการและการก่อต้ังองค์การ

ระหว่างประเทศ ทฤษฎีท่ัวไปทางกฎหมายว่า

ด้วยองค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่าง

ประเทศระดับสากลและระดับภูมิภาค และ

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศ

2(1-3-4) 100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 

 International Organization Law 

 วิวัฒนาการและการก่อ ต้ังองค์ การ

ระหว่างประเทศ ทฤษฎีท่ัวไปทางกฎหมายว่า

ด้วยองค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่าง

ประเทศระดับสากลและระดับภูมิภาค และ

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศ

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

ระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศระดับ

ภูมิภาค การสืบค้นและการวิเคราะห์ประเด็น

ส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับ

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 

ระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศระดับ

ภูมิภาค การสืบค้นและการวิเคราะห์ประเด็น

ส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับ

องค์การระหว่างประเทศ 

 Evolution and establishment of 

international organizations, general legal 

theories relating to international organizations, 

universal and regional international 

organizations, and their relationships, searching 

and analyzing an importance issue of 

international organizations on International Law 

100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

 International Law of the Sea 

 ท่ีมาของกฎหมายทะเล การก าหนดเขต

ทางทะเล น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขต

ต่อเน่ือง เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ทะเลหลวง เขต

อ านาจรัฐเหนือเขตทางทะเล การส ารวจและ

การน าทรัพยากรทางทะเลท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มี

ชีวติมาใช้ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับ

ข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของ

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

 Sources of law of the sea, maritime 

zone delimitation, internal waters, territorial 

sea, contiguous zone, exclusive economic 

zone, high sea, jurisdiction of states over the 

maritime zones, exploitation of living and non-

living maritime resources, searching and 

analyzing the legal dispute of International 

Court of Justice 

2(1-3-4) 100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

 International Law of the Sea 

 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายทะเล 

การก าหนดเส้นฐาน การก าหนดเขตทางทะเล 

น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเน่ือง เขต

เศรษฐกิจจ าเพาะ ทะเลหลวง เขตอ านาจรัฐ

ชายฝ่ังเหนือเขตทางทะเล และสิทธิของรัฐอื่นท่ีมี

ในเขตทางทะเลแต่ละเขต การผ่านเข้าไปในเขต

ทางทะเลของรัฐชายฝ่ัง การส ารวจและการน า

ทรัพยากรทางทะเลท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตมาใช้ 

การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อพิพาท

ในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาล

ยุติธรรมระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศว่าด้วยทะเล ปัญหากฎหมายทางทะเล

ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  

 History of law of the sea, demarcation, 

maritime zone decarmation, internal waters, 

territorial sea, contiguous zone, exclusive 

economic zone, high sea, jurisdiction of states 

over the maritime zones, other state right over 

various maritime zones, entering state 

maritime zone, researching and exploitation of 

living and non- living maritime resources, 

researching and analyzing the legal dispute of 

International Court of Justice; sea law division, 

sea law dispute among Thailand and neighbor 

states 

 

 

3(2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิตและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 

100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน 

 ASEAN Community Law 

 ความสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายระหว่าง

ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน โครงสร้างของ

สถาบันในอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคม

เศ รษฐ กิจอา เ ซียน  ประชาคม สังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน กลไกการระงับข้อพิพาท 

และประเด็นอื่น ๆ ทางกฎหมายระหว่างประเทศ 

ท่ีก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน 

 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 

2(1-3-4) 100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน 

 ASEAN Community Law 

      ความสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายระหว่ าง

ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนตามกฎบัตร

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ความมุ่ งประสงค์และหลักการของอาเซียน 

สภ าพ บุค คลตามกฎหมายขอ งอา เ ซียน 

โครงสร้างขององค์กรในอาเซียน องค์กรท่ีมี

ความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิและความคุ้ม

กันของอาเซียน กลไกการระงับข้อพิพาท และ

ประเด็นอื่นๆทางกฎหมายระหว่างประเทศ ท่ี

ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน  

 Relations under international law in 

ASEAN Community, the structure of the 

institutes in ASEAN, the ASEAN Charter, 

ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-

Cultural Community, ASEAN Political-Security 

Community, dispute resolution mechanism and 

other legal issues in international law that result 

in legal relations between the ASEAN countries 

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิต และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี 

 Maritime Law 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการขนส่งสินค้า

ทางทะเลระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ การ

ประกันภัยทางทะเล การเฉล่ียความเสียหายของ

สินค้าในเรือ สิทธิของผู้ปฏิบัติงานทางทะเลการ

ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล และอุบัติเหตุทางเรือ 

การสืบค้นและการวิเคราะห์สัญญาท่ีเก่ียวข้อง

กับการเช่าเรือและขนส่งทางทะเลรวมถึงการ

ประกันภัยทางทะเล 

 Legal principles relating to international 

carriage of goods by sea, various contracts on 

hire of ship, maritime insurance average of 

damages of goods in the ship, right of 

practitioner in the sea; salvage and collision at 

sea, Searching and Analyzing of contract 

related to charter-party, carriage of goods by 

sea and marine insurance 

2(1-3-4) 100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี 

 Maritime Law 

 หลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการขนส่งสินค้า

ทางทะเลระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ การ

ประกันภัยทางทะเล การเฉล่ียความเสียหาย

ท่ัวไปจากภยันตรายในการเดินเรือ สิทธิของ

ผู้ปฎิบัติงานทางทะเล การช่วยเหลือกู้ภัยทาง

ทะเล เรือโดนกันในทะเล การสืบค้นและการ

วิเคราะห์สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าเรือ การ

ขนส่งสินค้าทางทะเล และการประกันภัยทาง

ทะเล 

 Legal principles relating to international 

carriage of goods by sea, charter- party 

,marine insurance , general average in 

maritime adventure, right of seafarer, salvage 

and collision at sea, researching and analyzing 

of contract related to charter-party, contract 

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิตและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

for carriage of goods by sea and contract of 

marine insurance 

 

 

100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

 International Trade law 

 วิวัฒนาการและท่ีมาของกฎหมาย

การค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลง

ในทางระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับการค้าระหว่าง

ประเทศ สัญญาการค้าระหว่างประเทศ ซีไอเอฟ 

ซีแอนด์เอฟ และเอฟโอบี สัญญาทางการค้า 

การรับขน การขนส่ง การช าระราคา การ

ประกันภัย ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก 

ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและ

การค้า และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้า กระบวนการระงับ

ข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ และ

ระเบียบวิธีปฏิบัติในทางการค้าระหว่างประเทศ 

การสืบค้นและวิเคราะห์เก่ียวกับสัญญาซ้ือขาย

สินค้าระหว่างประเทศสัญญาการช าระเงินแบบ

เลตเตอร์ออฟเครดิต การขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ และการประกันภัยสินค้าระหว่ าง

ประเทศ 

 Evolution and sources of international 

trade law, international agreement and 

regulations concerning international trade, 

international contracts, CIF, C&F and FOB, 

trading contracts, couriers, transportation, 

payment, insurance, international economic 

regulations affecting international trade, 

Agreements under World Trade Organization, 

General Agreement on Tariffs and the 

agreement on Trade- Related Aspects of 

Intellectual Property Rights ( TRIPS) , dispute 

settlement and practice in international trade 

,searching and analyzing of contract related to 

international sale of goods, letter of credit, 

international carriage of goods and international 

insurance 

2(1-3-4) 100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

 International Trade law 

 วิวัฒนาการและลักษณะธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อตกลงทางการ

ค้าท่ีเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศ 

ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสัญญาซ้ือ

ขายระหว่างประเทศและอินโคเทอม องค์กร

การค้าโลกและข้อตกลงองค์การการค้าโลก 

อาทิเช่น ความตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้าและ

ภาษีศุลกากร ความตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้า

บริการ และความตกลงว่าด้วยการค้าท่ีเก่ียวข้อง

กับทรัพย์สินทางปัญญาของการค้า การช าระ

เงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศทางทะเล การขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศทางอากาศ การขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศทางราง การขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศทางบก และการระงับข้อพิพาททาง

การค้าระหว่างประเทศ 

 Evolution and natures of international 

trade business; law and trade terms relating to 

international sale contract, United Nations 

Convention on Contracts for the International 

sale of Goods (CISG)  and Incoterms; WTO and 

WTO Agreements e.g. GATT GATS and TRIPS; 

International payment methods; International 

carriage of Goods by sea, International carriage 

of Goods by air, International carriage of Goods 

by rail, International carriage of Goods by road 

and dispute settlement in international trade 

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิตและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

100450 กฎหมายสนธิสัญญา 

 Law of Treaties   

 ความหมายของสนธิสัญญา  การท า

สนธิสัญญา การให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อ

ผูกพันตาม สนธิสัญญา การต้ังข้อสงวน การมี

ผลใ ช้ บั งคั บของสนธิ สัญญา การ ตีความ

สนธิสัญญา ความไม่สมบูรณ์ การยกเลิกและ

การระงับการใช้บังคับสนธิสัญญาตามหลักของ

อ นุ สัญญากรุ ง เ วี ยนนา ว่ า ด้ วยกฎ หม าย

สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา การสืบค้น

และการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศเก่ียวกับกฎหมายสนธิสัญญา 

 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 

2(1-3-4) 100450 กฎหมายสนธิสัญญา 

 Law of Treaties   

 ความหมายของสนธิสัญญา  การท า

สนธิสัญญา การให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อ

ผูกพันตาม สนธิสัญญา การต้ังข้อสงวน การมี

ผลใ ช้ บั งคั บของสนธิ สัญญา การ ตีความ

สนธิสัญญา ความไม่สมบูรณ์ การยกเลิกและ

การระงับการใช้บังคับสนธิสัญญาตามหลักของ

อ นุ สัญญากรุ ง เ วี ยนนา ว่ า ด้ ว ยกฎ หม าย

สนธิสัญญา ค.ศ. 1969 และหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศว่าด้วยสนธิสัญญา การสืบค้น

และการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศเก่ียวกับกฎหมายสนธิสัญญา 

 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, researching and analyzing an 

significant issue of treaties on International Law 

 

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 

100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต

และกงสุล 

 International Law of Diplomatic and 

Consular Relations 

 ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการ

ทูตและกงสุล ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะ

ผู้แทนทางการทูต เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิก

ในสถานท าการกงสุล  เอกสิทธิและความคุ้มกัน

ของตัวแทนทางการทูตและกงสุลตามหลักของ

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์

ทางการทูต ค.ศ. 1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่า

ด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 

และจารีตประเพณีปฏิบัติทางการทูต การสืบค้น

และการวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทาง

กฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศเก่ียวกับเอกสิทธิและความคุ้ม

กันทางการทูตและกงสุล 

2(1-3-4) 100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต

และกงสุล 

 International Law of Diplomatic and 

Consular Relations 

 วิวัฒนาการความเป็นมาของกฎหมาย

ว่ า ด้ วยการ ทู ตและก ง สุ ล  การสถาป นา

ความสัมพันธ์ทางการทูต หน้าท่ีของตัวแทน

ทางการทูต บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต 

ระยะเวลาของการได้รับความคุ้มกันและการ

ส้ินสุดความคุ้มกัน  เอกสิทธิและความคุ้มกัน

ของตัวแทนทางการทูตตามหลักของอนุสัญญา

กรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ ทางการทูต 

ค.ศ. 1961 และจารีตประเพณี ปฏิบัติทางการทูต 

เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานท าการ

กงสุล การแต่งต้ังกงสุล เอกสิทธิและความคุ้ม

กันของกงสุล ตามหลักของ อนุสัญญากรุง

เวียนนาว่าด้วย ความสัมพันธ์ทางการกงสุล 

3 (2-2-5) ปรับหน่วย

กิตและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 History of the laws of diplomatic and 

consular relations, diplomatic agents and 

members of diplomatic mission, consular 

officers and members of consular post, 

privileges and immunities of diplomatic agents 

and consular officers under the principles of 

Vienna Convention on Diplomatic Relations 

1961, Vienna Convention on Consular Relations 

1963 and diplomatic customs Including search 

and analyze the legal dispute of International 

Court of Justice about privileges and immunities 

of diplomatic agents and consular officers 

ค.ศ. 1963 การสืบค้นและการวิเคราะห์การ

ระงับ ข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศ

ของศาลยุติธรรม ระหว่างประเทศเก่ียวกับเอก

สิทธิและความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล 

 Evolution and history of the laws of 

diplomatic and consular relations, diplomatic 

agents and members of diplomatic mission, 

consular officers and members of consular post, 

privileges and immunities of diplomatic agents 

and consular officers under the principles of 

Vienna Convention on Diplomatic Relations 

1961, Vienna Convention on Consular Relations 

1963 and diplomatic customs Including 

researching and analyzing of the legal disputes 

in the International Court of Justice about 

privileges and immunities of diplomatic agents 

and consular officers 

100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

 Human Rights Law 

 ความหมายและปรั ชญาของ สิท ธิ

มนุษยชน กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ท่ีเ ก่ี ยวข้อ งกับการคุ้มครอง สิ ท ธิ

มนุษยชน กลไก วิธีการ และการส่งเสริมการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ

ระหว่างประเทศ องค์กรท่ีท าหน้าท่ีคุ้มครองและ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนท้ังภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ การค้นคว้า และวิเคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและ

ค าวินิจฉัยองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

 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 

2(1-3-4)  

 

 ย้ายไป

วิชาเอก

เลือก กลุ่ม

กฎหมาย

มหาชน 

ปรับรหัส

วิชา เป็น 

100435 

ปรับหน่วย

กิต และ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

  

100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ  

 กฎหมาย สิท ธิม นุษยชนระ หว่ า ง

ประเทศ  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ ท่ีมาของกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ การบังคับตามสิทธิ

มนุษยชนในระบบกฎหมายระหว่างประเทศ การ

น ากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมา

บังคับใช้ภายในรัฐภาคีสมาชิก ประวั ติสิทธิ

มนุษยชนสากล  สิทธิมนุษยชนตามกฎบัตร

สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน สนธิสัญญาหลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี แนว

ปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ ระบบเยียวยาสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ บทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

             Basic knowledge on International 

Human Rights Law, sources of International 

Human Rights Law, enforcement of human 

rights in the international law system, the 

application of International Human Rights Law 

in the Member States, history of international 

human rights, human rights according to the 

Charter of the United Nations, Universal 

Declaration of Human Rights, and other treaties 

relating to human rights that Thailand joined as 

the Party, the practice of International Human 

Rights protection, International Human Rights 

remedy system, and roles of United Nations 

Security Council in the protection of human 

rights.  

  

3(2-2-5) 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

4. กลุ่มวชิากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม 4. กลุ่มวชิากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม  

100361 กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็กและเยาวชน

และวิธีพจิารณาคดีครอบครัว 

 Juvenile Justice and Family Procedure 

Law 

 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทาง

สังคม และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระท า

2(1-3-4) 100361 กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็กและเยาวชน

และวิธีพจิารณาคดีครอบครัว 

 Juvenile Justice and Family Procedure 

Law 

 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทาง

สังคม และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระท า

3(2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

ผิด กระบวนการยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและ

เยาวชน และวิธีการแก้ไขผู้กระท าผิด รวมท้ัง

การคุ้มครองผู้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมาย

จัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายวิธี

พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธี

พิจารณาคดีครอบครัว 

 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 

ผิดกระบวนการยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและ

เยาวชน และวิธีการแก้ไขผู้กระท าผิด รวมท้ังการ

คุ้มครองผู้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดต้ัง

ศาลคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายวิธีพิจารณา

คดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธีพจิารณาคดี

ครอบครัว 

 Legal principles and problematic social 

issues, psychology of juvenile delinquents, 

judicial process, juvenile court system, 

wrongdoer correction, minor protection in civil 

litigations according to the Juvenile Court 

Establishment Law Juvenile Case Procedure 

Law and Family Procedure Law 

100362 กฎหมายการแพทย์และนิติวทิยาศาสตร์

เบ้ืองต้น 

 Introduction to Medical Law and 

Forensic Science 

 บทบาทและความส าคัญของกฎหมาย

การแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทาง

การแพทย์ท่ีสัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้

เบ้ืองต้นเก่ียวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตร

พลิกศพและการพิสูจน์หลักฐานส าหรับการ

ด 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 

2(1-3-4) 100362 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์

เบ้ืองต้น 

 Introduction to Medical Law and 

Forensic Science 

 บทบาทและความส าคัญของกฎหมาย

การแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทาง

การแพทย์ท่ีสัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้

เบ้ืองต้นเก่ียวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตร

พลิกศพและการพิสูจน์หลักฐานส าหรับการ

ด าเนินคดีอาญาและแพ่ง 

 Roles and importance of medical law 

and forensic science, medical science related to 

the application of laws, basic knowledge in 

forensic science, postmortem investigation, and 

forensic investigation for criminal and civil 

procedure 

3(2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 

100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

 Criminology and Penology 

 สาเหตุของอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆ 

อันมี ส่วนส าคัญกับอาชญากรรม และการ

ป้องกันอาชญากรรม วิธีการต่าง ๆ ในอันท่ีจะ

ปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด และแก้ไขผู้กระท า

ผิดต่อกฎหมายให้กลับเป็นคนดี 

 Crime causation and factors related to 

crime, the prevention of crime, including the 

handling and correction of offenders 

2(1-3-4) 100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

 Criminology and Penology 

 ความหมาย และขอบเขตของอาชญา

วิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ 

อาชญากรรม  กระบวนการ ยุ ติธร ร ม กั บ

อาชญากรรม อาชญาวิทยาการภาคผู้เสียหาย

ห รื อ เ ห ย่ื อ อ า ชญ า ก ร ร ม  ก า ร ป้ อ ง กั น

อาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทัณฑ

วิทยา  โทษและปรั ชญาการลง โทษ การ

บริหารงานเรือนจ า  การเบ่ียงผู้กระท าผิดออก

จากกระบวนการยุติธรรม การควบคุมประพฤติ

3(2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิตและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

และการพักการลงโทษ รวมถึงกระบวนการ 

ยุ ติธรรมชุมชน กระบวนการยุ ติธรรม เชิ ง

สมานฉันท์ 

 Definition and scope of criminology, 

criminological statistics, nature and causes of 

crime, criminal judicial process and crime, 

criminology of injured person or victims, crime 

prevention, meaning or scope of penology, 

punishment and philosophy of punishment, 

prison administration, deviation of prisoners out 

of judicial process including probation and 

suspension of punishment, and Community 

Justice and Restorative Justice.   

100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 Economic Crimes 

 ความหมายของอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ ความผิดทางอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้อง

ปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมท้ังศึกษา

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ 

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 

2(1-3-4) 100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 Economic Crimes 

 ความหมายของอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ ความผิดทางอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้อง

ปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมท้ังศึกษา

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมทางธุรกิจ 

กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน 

 Definition of economic crime, criminal 

offenses relating to business, state’s preventive 

measures and mechanisms for economic crime, 

including a study of laws related to economic 

crime, money laundering law 

3(2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต 

 

100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา 

 Human Rights and Criminal Justice 

 ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

โ ดย เ ฉพ าะ เ ก่ี ย ว กั บม าตร ฐ านอ งค์ ก า ร

สหประชาชาติท่ีเก่ียวข้อง การให้ความคุ้มครอง

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขัง 

ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา การคุ้มครอง

สิทธิเด็กและผู้หญิง 

 Philosophy and principles of human 

rights protection in criminal Justice, 

emphasizing on the United Nations Standard 

related to the issues, fundamental rights of the 

2(1-3-4) 100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา 

 Human Rights and Criminal Justice 

 ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

โ ดย เ ฉพ าะ เ ก่ี ย ว กั บม าตร ฐ านอ งค์ ก า ร

สหประชาชาติท่ีเก่ียวข้อง การให้ความคุ้มครอง

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขัง

ผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา การคุ้มครอง

สิทธิเด็กและผู้หญิง 

 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, 

3(2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

accused, defendant, injured person, and 

witness in criminal case; the protection of 

children and woman rights 

defendant, inmate, injured person, and witness 

in criminal case, protection of children and 

woman’s rights 

100461 การสืบสวนและสอบสวน 

 Investigation and Interrogation  

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการสืบสวนและ

สอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ อ านาจของ

พนักงานสอบสวน วิธีการสืบสวนและสอบสวน

คดีอาญาเบ้ืองต้น 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 

2(1-3-4)   ปิดรายวิชา 

100462 กฎหมายจราจรทางบก 

 Land Traffic Law 

 ความหมาย การใช้รถ สัญญาณจราจร

และเครื่องหมายจราจร  การใช้ทางเดินรถ  การ

ใช้ทางเดินรถท่ีจัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง 

ข้อก าหนดเก่ียวกับความเร็วของรถ  การขับรถ

ผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน รถฉุกเฉิน 

การลากรถหรือการจูงรถ  อุบัติเหตุ  รถจักรยาน 

รถบรรทุกคนโดยสาร  รถแท็กซ่ี คนเดินเท้า  

สัตว์และส่ิงของในทาง รถม้า  เกวียนและเล่ือน 

เขตปลอดภัย เบ็ดเตล็ด อ านาจของเจ้าพนักงาน

จราจรและพนักงานเจ้าหน้าท่ี 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, 

2(1-3-4) 100462 กฎหมายจราจรทางบก                        

 Land Traffic Law 

 ความหมาย การใช้รถ สัญญาณจราจร

และเครื่องหมายจราจร  การใช้ทางเดินรถ  การ

ใช้ทางเดินรถท่ีจัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง 

ข้อก าหนดเก่ียวกับความเร็วของรถ  การขับรถ

ผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน รถฉุกเฉิน 

การลากรถหรือการจูงรถ  อุบัติเหตุ  รถจักรยาน 

รถบรรทุกคนโดยสาร  รถแท็กซ่ี คนเดินเท้า  

สัตว์และส่ิงของในทาง รถม้า  เกวียนและเล่ือน 

เขตปลอดภัย เบ็ดเตล็ด อ านาจของเจ้าพนักงาน

จราจรและพนักงานเจ้าหน้าท่ี บทก าหนดโทษ 

รวมท้ังพระราชบัญญัติรถยนต์ พระราชบัญญัติ

ผู้ประสบภัยจากรถ และฝึกวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาส าคัญทางกฎหมาย  

 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 

3(2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิตและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 



166 

 

หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

power of the traffic officer and competent 

officer, penalty provisions 

articles in ways,  horse-drawn carriages and 

bullock carts, safety zone,  miscellaneous, 

power of the traffic officer and competent 

officer, penalty provisions, vehicle Act, road 

accident victims protection Act and analyzing 

on importance legal issue training   

100463 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายอาญา 

 Current Topics in Criminal Law 

 กฎหมายอาญาในปัจจุบัน ความหมาย 

ลักษณะ การบังคับใช้กฎหมาย คดีความทาง

อาญาในปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายอาญา 

 Current criminal law, meaning, 

characteristic, law enforcement, current 

dispute in criminal law and trend of criminal law 

 

 

 

2(1-3-4)   ปิดรายวิชา 

  100461 ว่าความและศาลจ าลอง 

 Advocacy and Moot Court  

 หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การ

เขียนค าฟ้องและค าให้การ วิธีซักถามพยาน 

ตลอดจนการฝึกปฏิบัติโดยจัดขึ้นในรูปศาล

จ าลอง 

 Principles of advocacy, the preparation 

of case, plaint and answer writing, evidence 

examination, including training in Moot Court 

3(2-2-5) 

 

ย้ายจาก

เอกบังคับ 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

หน่วยกิต 

และ

เปล่ียนเป็น

วิชาเอก

เลือก 

  100463 กฎหมายการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

 Dispute Resolution Law 

 ธรรมชาติของความขัดแย้ง ข้อดีและ

ข้อเสียของความขัดแย้ง แนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในบริบทสากล  

ทักษะท่ีจ าเป็นและเทคนิคในการเจรจาไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาท  การสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศ

ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วยสันติวิธี  คุณสมบัติ

และจริยธรรมของผู้ไกล่เกล่ีย สาระส าคัญของ

พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  การไกล่

เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชน การไกล่เกล่ียข้อ

พิพาททางแพ่ง การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อ

พิพาท การไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญา การยุติ

ข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวน การฝึกปฏิบัติ

3(2-2-5) 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยใช้

สถานการณ์จ าลอง 

 Nature of dispute, pros and cons of the 

dispute,  concept andtheory of dispute 

resolution in the universal context, necessary 

skill and technique of dispute resolution, 

building the relationship and atmosphere of 

peaceful dispute resolution, qualification and 

ethics of the mediator, essential content of 

Dispute  Resolution Act, public dispute  

resolution, civildispute  resolution, enforcement 

of dispute settlement agreement, criminal 

dispute resolution, settlement of criminal 

dispute in investigation process, practice in 

criminal and civil dispute resolution through 

simulations 

5. กลุ่มวชิากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5. กลุ่มวชิากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Information Technology Law 

 โ ค ร ง ส ร้ า ง ท่ั ว ไ ป ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย

อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี การเข้ารหัส และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ

ข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิว เตอร์  ปัญหาท่ี

เก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต อาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 

การหมิ่นประมาทผ่านอินเทอร์เน็ต นโยบายของ

รัฐในการควบคุมการติดต่อส่ือสาร เสรีภาพใน

การติดต่อส่ือสารผ่านอนิเทอร์เน็ต 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 

2(1-3-4) 100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ             

 Information Technology Law 

 โ ค ร ง ส ร้ า ง ท่ั ว ไ ป ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย

อนิเทอร์เน็ต เทคโนโลยี กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

การใช้คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารผ่าน

ค อมพิ ว เ ตอ ร์  ปัญหา ท่ี เ ก่ี ย ว กั บก า ร ใ ช้

อินเทอร์เน็ต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

เ บ้ื อ ง ต้น  การคุ้ มครองความ เ ป็น ส่วนตัว 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับ

อนิเทอร์เน็ต การคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายของ

รัฐในการควบคุมการติดต่อส่ือสาร กฎหมาย

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการติดต่อส่ือสาร

ผ่านอิ น เทอร์ เ น็ต  การ บังคั บ ใ ช้ กฎหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ และค าพิพากษา ท่ี

เก่ียวข้อง 

 General structure of internet network, 

technologies,  laws relating to the use of 

computer and information technology through 

computer, problems related to the use of 

internet, computer crime, protection of data 

and personal privacy, intellectual property law 

relating to the internet, consumer protection on 

3(2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

the internet, public policies relating to the 

control of communication, human right law and 

freedom of communication to internet, 

enforcement of information technology law and 

relevant court decisions 

100371 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

และเศรษฐกิจดิจทัิล 

 Law on Electronic Commerce and 

Digital Economy 

 หลักเกณฑ์การท าธุรกรรมผ่านส่ือ

อินเทอร์ เ น็ต ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย

เก่ียวกับการท าสัญญาทางอิ เ ล็กทรอ นิก ส์ 

ประเด็นการรับฟังข้อมูลจากอเิล็กทรอนิกส์เพื่อ

ใช้เป็นพยานหลักฐาน กฎหมายการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายการส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล และกฎหมายอื่นเก่ี ยว กับ

เศรษฐกิจดิจทัิล   

 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 

2(1-3-4) 100371 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

และเศรษฐกิจดิจทัิล                                    

 Law on Electronic Commerce and 

Digital Economy  

 หลักเกณฑ์การทางธุรกรรมผ่านส่ือ

อินเทอร์ เ น็ต ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย

เ ก่ียวกับการท าสัญญาทางอิเ ล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นการรับฟังข้อมูลจากอเิล็กทรอนิกส์เพื่อ

ใช้เป็นพยานหลักฐาน กฎหมายการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายการส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิ ทัล และกฎหมายอื่นเ ก่ียว กับ

เศรษฐกิจดิจิทัล การบังคับใช้กฎหมายและค า

พิพากษาท่ีเก่ียวข้อง 

 Rules concerning business operated via 

the internet, legal problems concerning 

electronic contract, legal issues concerning the 

use of electronic data as evidence, law on 

digital development for economy and society, 

law on digital economy promotion, and other 

laws relating to digital economy, enforcement 

of law and relevant court decisions 

3(2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง

ประเทศ  

 International Intellectual Property Law 

 หลักการ ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่าง

ประเทศท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างประเทศ การจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าระหว่างประเทศภายใต้ระบบมาดริด 

ระบบตามสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือ

ทางด้านสิทธิบัตร บทบาทขององค์การทรัพย์สิน

ทางปัญญาโลกต่อการพัฒนาการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา การอนุวัติกฎหมายภายใน

ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาต

2(1-3-4) 100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง

ประเทศ  

 International Intellectual Property Law  

 หลักการ ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่าง

ประเทศท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างประเทศ โดยเน้นความตกลงว่าด้วยสิทธิ

ในทรัพย์ สินทาง ปัญญา ท่ี เ ก่ียว กับการ ค้ า 

อนุสัญญากรุ งปารี สว่ า ด้วยการคุ้มคร อง

ทรัพย์สินอุตสาหกรรม อนุสัญญาระหว่ าง

ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ การจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

ภายใต้ระบบมาดริด ระบบตามสนธิสัญญาว่า

ด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร บทบาทของ

3(2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

ให้ใช้สิทธิและการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่าง

ประเทศ  

 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 

องค์การทรัพย์ สินทาง ปัญญาโลกต่อการ

พัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ

อนุวัติกฎหมายภายในให้เป็นไปตามข้อตกลง

ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

 Principles, theories, and international 

agreements relating to the protection of 

international intellectual property, international 

intellectual property protection system, 

emphasizing on agreement on trade- related 

aspects of intellectual property rights, Paris 

Convention for the Protection of industrial 

property, International Convention for the 

Protection of New Varieties of Plants, 

international registration of trademarks under 

Madrid System, patent cooperation treaty 

system, role of World Intellectual Property 

Organization on development of intellectual 

property protection, implementation of 

international agreements relating to protection 

of intellectual property 

100470 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 Cybercrime Law and cyber security 

 ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์ การรับส่งข้อมูล การยืนยันตัว

บุคคล การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 

การกระท าความผิดเก่ียวกับทางคอมพิวเตอร์ 

กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกับการรักษาความ

มั่ นคงปลอดภัยไซเบอร์  และการบังคับใช้

กฎหมาย   

 Fundamental knowledge on computer 

system, data transfer, authentication of 

individual identity, computer security, 

cybercrime, laws related to cybercrime, law on 

cyber security, enforcement of law 

2(1-3-4) 100373 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์  

 Cybercrime Law and cyber security  

 ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์ การรับส่งข้อมูล การยืนยันตัว

บุคคล การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 

การกระท าความผิดเก่ียวกับทางคอมพิวเตอร์ 

กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกับการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เขตอ านาจศาล การ

บังคับใช้กฎหมายและค าพิพากษาท่ีเก่ียวข้อง  

 Fundamental knowledge on computer 

system, data transfer, authentication of 

individual identity, computer security, 

cybercrime, laws related to cybercrime, law on 

cyber security, jurisdiction, enforcement of law 

and relevant court decisions 

3(2-2-5) 

 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

หน่วยกิต 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100471 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

 Industrial property law 

2(1-3-4) 100470 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม   

 Industrial property law  

3(2-2-5) 

 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 แนวคิด และทฤษฎีของการคุ้มครอง

ทรัพย์ สินทางอุ ตสาหกรรม ประเภทของ

ทรัพย์ สินทางอุตสาหกรรม การคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโดยเน้นกฎหมาย

คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร กฎหมายคุ้มครอง

พันธ์ุพชื กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมาย

ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองชื่อทางการ

ค้ า  กฎหมายอื่ น ท่ี เ ก่ี ยว กับทรัพ ย์ สินทาง

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 

 แนวคิด และทฤษฎีของการคุ้มครอง

ทรัพย์ สินทางอุ ตสาหกรรม ประเภทของ

ทรัพย์ สินทางอุตสาหกรรม การคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโดยเน้นกฎหมาย

คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร กฎหมายคุ้มครอง

พันธ์ุพชื กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมาย

ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองชื่อทางการ

ค้ า  กฎหมายอื่ น ท่ี เ ก่ี ยว กับทรัพ ย์ สินทา ง

อุตสาหกรรม วิธีการขอรับการคุ้มครอง การ

บังคับใช้กฎหมายและค าพิพากษาท่ีเก่ียวข้อง  

 Principles and theories of the protection 

of industrial property, types of industrial 

property, industrial property protection 

emphasizing on layout- designs of integrated 

circuits law, law on plant variety protection, 

trade secret law, law on geographical 

indication, protection of trade name, other laws 

relating to industrial property, and industrial 

property protection process, enforcement of 

law and relevant court decisions 

หน่วยกิต 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100472 การบังคับใช้สิทธิ วิธีพิจารณาคดีและ

การระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 Enforcement of right, procedure and 

dispute resolution in intellectual property 

 การบังคับใช้สิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การร่าง

สัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมาย

วิธีพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาท

ทางเลือกด้านทรัพย์สินทางปัญญาท้ังในศาล

และนอกศาล การอนุญาโตตุลาการ สัญญา

อ นุ ญ า โ ต ตุ ล า ก า ร  ก ร ะ บ ว น ก า ร

อนุญาโตตุลาการ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา  

 Enforcement, licensing, assignment of 

intellectual property ( IP)  rights, IP contract 

drafting, legal principles pertaining to 

procedure for Intellectual Property and 

International Trade Court, alternative dispute 

resolution for intellectual property disputes both 

2(1-3-4)   ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

in and out of court, arbitration, arbitral clauses, 

procedure for arbitration and conciliation in 

intellectual property cases 

100473 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

 Data Protection Law   

 หลักการพื้นฐานและกฎหมายเก่ียวกับ

การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ การคุ้มครองความลับ

ทางการค้า การคุ้มครองข้อมูลกับสิทธิส่วน

บุคคล การคุ้มครองข้อมูลส าหรับมหาวิทยาลัย 

บริการสนเทศ นายจ้างและลูกจ้าง การให้ความ

คุ้มครองข้อมูลในต่างประเทศและประเทศไทย 

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 

2(1-3-4) 100472 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล    

 Data Protection Law  

 หลักการพื้นฐานและกฎหมายเก่ียวกับ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ การคุ้มครองความลับทางการค้า 

การคุ้มครองข้อมูลกับสิทธิส่วนบุคคล การ

คุ้มครองข้อมูลสาหรับมหาวิทยาลัย บริการ

สนเทศ นายจ้างและลูกจ้าง การใ ห้ความ

คุ้มครองข้อมูลในต่างประเทศและประเทศไทย 

และการคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดในข้อมูลส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ยา การบังคับใช้กฎหมายและค า

พิพากษาท่ีเก่ียวข้อง 

 Fundamental concepts and laws 

relating to protection of personal data, 

government information, protection of trade 

secret, data protection and the right to privacy, 

data protection for university, information 

services, employers and employees, protection 

of data in other countries and Thailand, and 

protection of data exclusivity for 

pharmaceutical products, enforcement of law 

and relevant court decisions 

3(2-2-5) 

 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100474 หัวข้อปัจจุบันทางกฎหมายทรัพย์ สิน

ทางปัญญา  

 Current Topics in Intellectual Property 

Law   

 หัวข้อท่ีน่าสนใจด้านกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญา ทฤษฎี  แนวคิด ขอบเขตการ

คุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

ประเด็นปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาและการปรับใช้กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองเทคโนโลยี

สมัยใหม่   

 Interesting topic in intellectual property 

law, theory, concept, scope of protection under 

intellectual property law, issues relating to 

enforcement of intellectual property law and 

2(1-3-4)   ปิดรายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

application of intellectual property law for 

protection of new technology 

  100471 กฎหมายทรัพ ย์ สินทาง ปัญญากั บ

อนิเทอร์เน็ต         

 Intellectual Property Law Related to 

the Internet   

 ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเ ก่ียวข้อง กับ

อิ น เทอร์ เ น็ต  ปัญหาการละ เมิ ด ลิ ข สิ ท ธ์ิ  

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ทางอินเทอร์ เ น็ต การ

คุ้มครองซอฟแวร์ ฐานข้อมูล และมัลติมีเดีย 

รวม ท้ังโดเมนเนม ปัญหาการใช้กฎหมาย

เครื่องหมายการค้ากับโดเมนเนม ความลับ

ทางการค้าและความรับผิดของผู้ให้บริการ

อนิเทอร์เน็ต และกลไกของกฎหมายในการแก้ไข

ปัญหา ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกับการให้ความ

คุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี และการให้

ความคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ   

 Intellectual property related to the 

internet, problems of copyright infringement via 

the internet, protection of software, database 

and multi-media, including a study of domain 

names as it related to trademark law, trade 

secret, internet service provider’ s liability, and 

the use of international law mechanism for 

solving the problems, studying law relating to 

the protection of technological protection 

measures ( TPMs)  and right management 

information (RMIs) 

3 (2-2-5) 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  100473 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการ

บริหารจัดการในเชิงพาณิชย์ 

 Trademark Law and Commercial 

Management  

 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการคุ้มครอง 

การขอจดทะเบียนและผลของการจดทะเบียน 

การต่ออายุ การเพิกถอน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และ

เ ค รื่ อ ง หม าย ร่ ว ม  ต ามพ ร ะ ร าช บัญญั ติ

เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธี

3 (2-2-5) 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

สารกรุงมาดริด  การบริหารจัดการสิทธิ การ

ออกแบบเครื่องหมายการค้า การจัดการในทาง

ปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การ

อนุญาตให้ใช้สิทธิ การน าเครื่องหมายการค้ามา

แปลงเป็นทุน การน าเครื่องหมายการค้ามาใช้

เป็นหลักประกันหน้ี และการประเมินมูลค่าและ

การร่างสัญญา  

 Principles and conditions for the 

protection of trademark, trademark registration 

and the effect of registration, renewal and 

cancellation, licensing, infringement of 

trademark, service and certification marks, and 

collective marks under Trademark Act, the 

international registration of marks under Madrid 

Protocol, management of rights, trademark 

design, management in practice, 

commercialization, licensing, trademark 

capitalization, trademark asset as a surety in 

guaranteeing payment of debt, evaluation of 

trademark, contracts drafting 

6. กลุ่มวชิากฎหมายทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 6. กลุ่มวชิากฎหมายทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  

100380 นิติปรัชญาส่ิงแวดล้อม 

 Environmental Jurisprudence 

 แนวคิด ทฤษฎีนิติปรัชญาส่ิงแวดล้อม

เก่ียวกับกฎหมายและนโยบาย รากฐานทาง

ความคิดข้อโต้แย้งวาทกรรมของนักปรัชญา

ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ต ะ วั น ต ก 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและนโยบาย 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐกิจ คุณธรรมและ

จริยธรรมเชิงวิพากษ์ หลักการของนิติปรัชญา

ส่ิงแวดล้อม หลักยุติธรรมส่ิงแวดล้อม หลัก

ความมั่นคงส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 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, 

2(1-3-4) 100380 นิติปรัชญาส่ิงแวดล้อม  

 Environmental Jurisprudence 

 แนวคิด ทฤษฎีนิติปรัชญาส่ิงแวดล้อม

เก่ียวกับกฎหมายและนโยบาย รากฐานทาง

ความคิด ข้อโต้แย้งวาทกรรมของนักปรัชญา

ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ต ะ วั น ต ก 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและนโยบาย 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐกิจ คุณธรรมและ

จริยธรรมแบบองค์รวม หลักการของนิติปรัชญา

ส่ิงแวดล้อม หลักยุติธรรมส่ิงแวดล้อม หลัก

ความมั่นคงส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 Concept, fundamental principles of 

environmental theory and philosophy related to 

law and policy, theoretical questions/ critical 

analyses from western philosophers to eastern 

scholars, relationship between laws, science, 

economic, morality and holistic ethic, 

understanding of the basic root of those core 

3 (2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

environmental justice, sustainability, and 

sustainable development 

principles, environmental justice, sustainability, 

and sustainable development 

100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแล

มลพิษส่ิงแวดล้อม 

 Environmental Pollution Governance 

and Law 

 ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม ข้อกฎหมาย 

หลักการและนโยบายด้านการควบคุมมลพิษทาง

น้ า อากาศ และเสียง การจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย ท่ี เ ก่ียวข้องกั บการ

อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ปัญหาพิเศษใน

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การส่งเสริม

บทบาทการมีส่วนร่วมของสาธารณชน และ

องค์กรเอกชนในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

 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 

2(1-3-4) 100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแล

มลพิษส่ิงแวดล้อม 

 Environmental Pollution Governance 

and Law 

 ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม ข้อกฎหมาย 

หลักการและนโยบายด้านการควบคุมมลพิษทาง

น้ า อากาศ การส่ันสะเทือนและเสียง การจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเก่ียวข้องกับ

โรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การส่งเสริม

บทบาทการมีส่วนร่วมของสาธารณชน สุขภาพ

อนามัยส่ิงแวดล้อมและหน่วยงานรัฐ เอกชน 

องค์การเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไรในการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 Laws, principles and policies on water, 

air, vibration and noise pollutions and the solid 

and hazardous wastes relating to industry and 

technology, the environmental impact 

assessment, enhancement the roles of public 

participation, environmental health, 

governmental authorities and private sectors 

and non- government organizations in 

environmental quality 

3 (2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแล

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 Biodiversity Governance and Law 

 กฎหมายและนโยบายการท่ีเก่ียวข้องกับ

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวลัย 

การป้องกันความเส่ือมโทรมทางนิเวศ การค้า

สัตว์ป่าและพืชป่าโดยผิดกฎหมาย การประมง

ผิดกฎหมาย การบริหารจัดการลุ่มน้ า การเข้าถึง

และการแบ่งปันและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม 

การคุ้มครองพันธ์ุพืชและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี

เก่ียวข้อง 

 Law and policy relating to biodiversity 

conservation, biosphere, ecosystem protection, 

illegal wildlife trade, illegal fishery, water basin 

management, access and fair and equitable 

2(1-3-4) 100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแล

ความหลากหลายทางชีวภาพ  

 Biodiversity Governance and Law 

 กฎหมายและนโยบายการท่ีเก่ียวข้องกับ

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวลัย 

การป้องกันความเส่ือมโทรมทางนิเวศ การค้า

สัตว์ป่าและพืชป่าโดยผิดกฎหมาย อุทยาน

แห่งชาติ การป่าไม้ ชายฝ่ังทะเลและมหาสมุทร 

การประมงผิดกฎหมาย การบริหารจัดการลุ่มน้ า 

การเข้าถึงและการแบ่งปันและใช้ประโยชน์อย่าง

เท่าเทียม การคุ้มครองพันธ์ุพืชพืชสมุนไพรและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 

 Law and policy relating to biodiversity 

conservation, biosphere, ecosystem protection, 

illegal wildlife trade, protected areas, forestry, 

3 (2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

benefit sharing, plant varity protection and local 

knowledge related 

coastal and oceans, illegal fishery, water basin 

management, access and fair and equitable 

benefit sharing, herbs, plant variety protection 

and local knowledge related 

100480 กฎหมายท่ีดินและนโยบายการจัดสรร

ทรัพยากรท่ีดิน 

 Land Law and Land Resources 

Allocation 

 ความหมายของท่ีดิน หลักกฎหมาย

ท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายอื่น

ท่ีเก่ียวข้อง การควบคุมการใช้ท่ีดิน การจัดท่ีดิน

และการปฏิรูปท่ีดิน ก าหนดสิทธิในท่ีดิน และ

การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินและนโยบาย

การจัดสรรทรัพยากรท่ีดิน 

 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 

2(1-3-4) 100480 กฎหมายท่ีดินและนโยบายการจัดสรร

ทรัพยากรท่ีดิน  

 Land Law and Land Resources 

Allocation Policy 

 ปั ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ด้ า น ท่ี ดิ น 

ประวัติศาสตร์กฎหมายท่ีดินหลักกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดิน, ประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวข้อง การควบคุมการใช้ท่ีดิน การจัดท่ีดิน

และการปฏิรูปท่ีดิน ก าหนดสิทธิในท่ีดิน และ

การออกหนังสือแสดงสิทธ์ิในท่ีดินและนโยบาย

การจัดสรรทรัพยากรท่ีดิน และท่ีดินเพื่อการ

เกษตรกรรม 

 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 

3 (2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100481 ค ดี ส่ิ ง แ ว ด ล้ อม และกฎหม า ย วิ ธี

พิจารณาความ 

 Environmental Disputes and Procedure 

Law 

 ปัญหาและข้อจ ากัดปัจจุบันเก่ียวกับ

สภาพบังคับเชิงเปรียบเทียบทางกฎหมายแพ่ง 

อาญา และปกครอง รูปแบบการด าเนินคดีแพ่ง 

คดีอาญา คดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม  

 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 

2(1-3-4) 100481 ค ดี ส่ิ ง แ ว ด ล้ อม และกฎหม าย วิ ธี

พิจารณาความ  

 Environmental Dispute and Procedure 

Law 

 ปัญหาและข้อจ ากัดปัจจุบันเก่ียวกับการ

ฟ้ อ ง ค ดี  สิ ท ธิ ใ น ก า ร ฟ้ อ ง ค ดี  ก า ร สื บ

พยานหลักฐาน สภาพบังคับ เชิงเปรียบเทียบ

ทางแพ่ง  อาญาและปกครอง รูปแบบการ

ด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อม และการไกล่เกล่ียข้อพิพาททาง

ส่ิงแวดล้อม 

 Current problems and limitations 

relating to enforcement in comparisons of civil, 

criminal and administrative law, forms of 

procedure of civil, criminal and administrative 

laws related to environmental cases 

3 (2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

100482 กฎหมายส่ิงแวดล้อมข้ามประเทศและ

อาเซียน 

2(1-3-4) 100482 กฎหมายส่ิงแวดล้อมข้ามประเทศและ

อาเซียน  

3 (2-2-5) 

 

ปรับหน่วย

กิต และ

ปรับ
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 Transational Environmental Law and 

ASEAN 

 วิวัฒนาการและแนวคิดท่ีส าคัญของ

กฎหมายส่ิงแวดล้อมข้ามประเทศและกลุ่ม

อ า เ ซี ย น  สถ า บั นและข้ อ ตกล ง เ ก่ี ย ว กับ

ส่ิงแวดล้อมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมภายในและอิทธิพลของกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมสากล ต่อนโยบาย แผน และ

กฎหมายส่ิงแวดล้อมภายใน 

 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 

 Transnational Environmental Law and 

ASEAN 

 วิวัฒนาการ หลักการและแนวคิด ท่ี

ส าคัญของกฎหมายส่ิงแวดล้อมข้ามประเทศ คดี

ส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ และกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมอาเซียน สถาบันและข้อตกลง

เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมโลก ความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายส่ิงแวดล้อมภายในและอิทธิพลของ

กฎหมายส่ิงแวดล้อมสากลต่อนโยบาย แผน และ

กฎหมายส่ิงแวดล้อมภายใน 

 Evolution and significant concepts of 

transnational environmental law and ASEAN, 

international environmental institutions and 

agreements concerning global environment, 

relationship between national environmental 

law and influence of international 

environmental law on environmental state’ s 

policy, plan and legislation 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 7. กลุ่มวชิากฎหมายเอกชน 
เปิดกลุ่ม

ใหม่ 

  100390 ความรู้ เ บ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย

เปรียบเทียบ 

 Introduction to Comparative law 

 เข้ าใจแนวคิดพื้นฐานของกฎหมาย

เปรียบเทียบ หน้าท่ี วัตถุประสงค์ วิธีการ และ

ประวั ติ  ของกฎหมายเปรียบเทียบ ศึกษา

เปรียบเทียบตระกูลกฎหมายหลัก ๆ ระบบ

กฎหมายซีวลิลอว์ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 

ระบบกฎหมายแองโกล-อเมริกา ระบบกฎหมาย

ศาสนา และกฎหมายวัฒนธรรมในเอเชีย 

 Understanding of the basic concepts of 

comparative law, functions, aims, methods and 

history of comparative law. Comparative atudy 

of the major legal families such as civil law 

systems, common law systems, Anglo-

America law systems, religious law systems, 

and legal tradition in Asia 

3(2-2-5) 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่  

  100391 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ 

 Comparatvie Private Law  

3(2-2-5) 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

 ศึกษาหลักกฎหมายสัญญา กฎหมาย

ทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว ในระบบกฎหมาย

ต่าง ๆ ของโลกซ่ึงแสดงให้เห็นหลักท่ัวไปและ

ความแตกต่างกัน เข้าใจเทคนิคทางกฎหมายท่ี

แตกต่างกันท่ีตระกูลกฎหมายต่าง ๆ น ามาใช้

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีคล้ายกัน 

 Principles of the law of contracts, 

property law, family law in various legal 

systems of the world, common features and 

main differences among legal 

principles,different legal techniques that the 

various legal families adopt to achieve similar 

results. 

 

 

 

  100392 กฎหมายประกันภัย  

 Insurance Law 

 หลักท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายประกันภัย 

ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการ

รับขน การประกันภัยค้ าจุนและการประกันชีวติ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

 General principles of insurance law, 

insurance against loss, special rules for 

insurance on carriage, guarantee insurance and 

insurance on life according to the Civil and 

Commercial Code, Book III 

3(2-2-5) ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชา

กฎหมาย

เอกชนและ

ธุรกิจ ปรับ

รหัสวิชา 

ปรับหน่วย

กิต 

  100490 กฎหมายเปรียบเทียบเพื่อการวิจัย 

 Comparative Legal Research 

 กฎหมาย เปรี ยบ เ ทียบและวิ ธีการ

เปรียบเทียบเพื่อการวิจัยในกฎหมายเอเชีย , 

ยุ โรป และอเมริกา การอภิปรายเ ก่ียวกับ

การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ นวัตกรรม วิธี

การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบสมัยใหม่ การ

พัฒนาทักษะ การวิเคราะห์และการวิจารณ์ใน

ประเด็นร่วมสมัย 

 Comparative laws and comparative 

methods for research on Asian, European and 

American law, discussion in comparative legal 

studies, methodological innovations in modern 

3(2-2-5) 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่  
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หลักสูตร 

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตร  

นิตศิาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาระที่

ปรับปรุง 

comparative legal studies, development of 

analytical skills and comparative critical thinking 

of contemporary issues 

  10491  หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายเอกชน 

 Current Topics in Civil Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย การ

วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นส าคัญทางกฎหมาย

เอกชนและธุรกิจ 

Researching, data collection, analyzing, 

presentation, discussion, critics related to 

significant issues on civil and business law 

3(2-2-5) ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชา

กฎหมาย

เอกชนและ

ธุรกิจ 

ปรับชื่อวิชา 

และปรับ

หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 

 

 

การปรับปรุงแผนการศึกษา 

โดยเปรียบเทียบระหวา่งหลักสูตรเดมิ พ.ศ.2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 

 Ready English 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

100120 หลักพืน้ฐานและประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(1-3-4) 

 Fundamental Principle and Legal History 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 3(2-2-5)  

 Civil Law : General Principles 

100111 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น  3(2-2-5) 

 Introduction to Public Law 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 3(2-2-5) 

 Civil Law : General Principles 

100111 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Public Law 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 
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100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(2-2-5) 

 Juristic Act and Contract Law 

100113 กฎหมายทรัพย์สิน 3(2-2-5) 

 Property Law 

100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 

 Constitutional Law  

 

100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(2-2-5) 

 Juristic Act and Contract Law 

100113 กฎหมายทรัพย์สิน 3(2-2-5) 

 Property Law 

100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 

 Constitutional Law 

100115 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2-5) 

 Criminal Law : General Principles 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UPEnglish 

003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environment Management 

100210 กฎหมายลักษณะหน้ี 3(2-2-5) 

 Obligation Law 

100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 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  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UPEnglish 

003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environment Management 

100210 กฎหมายลักษณะหน้ี 3(2-2-5) 

 Obligation Law 

100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 3(2-2-5) 

 และลาภมิควรได้ 

 Wrongful Act, Management of  

 Affairs Without Mandate and  

 Undue Enrichment Law 

100212  กฎหมายอาญาภาคความผดิ 3(2-2-5) 

 Criminal Law : Specific Offenses 

100213 เอกเทศสัญญา 3(2-2-5) 

 Specific Contracts 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Arts of Living  

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Arts of Living 
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  

100214 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 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 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(2-2-5) 

 Partnership and Company Law 

  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

100214 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-2-5) 

 Intellectual Property Law 

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

 และตัวแทน 

 Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law 

100216 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5) 

 Administrative Law 

100217 กฎหมายครอบครัว 3(2-2-5) 

 Family Law 

100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(2-2-5) 

 Partnership and Company Law 

 รวม            20 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น 

100310 กฎหมายมรดก 3(2-2-5) 

 Succession Law  

100311 ตราสารเปล่ียนมือ 2(1-3-4) 

 Negotiable Instruments 

100312 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 3(2-2-5) 

 Civil Procedure Law 

100313 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 3(2-2-5) 

 Criminal Procedure Law 

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(2-2-5) 

 Public International Law 

100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(1-3-4) 

 Intellectual Property Law 

100324 กฎหมายส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ 2(1-3-4) 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Environmental and Natural Resources 

 Conservation Law 

100xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

 Major Elective  

100310 กฎหมายมรดก 3(2-2-5) 

 Succession Law 

100311 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 3(2-2-5) 

 Civil Procedure Law 

100312 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 3(2-2-5) 

 Criminal Procedure Law 

100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(2-2-5) 

 Public International Law 

100314 กฎหมายส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ 3(2-2-5) 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Environmental and Natural Resources 

 Conservation Law 

100xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective 

100xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective 

 รวม            20 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 

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

 Evidence Law  

100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(2-2-5) 

 Private International Law  

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 

 และระบบศาลไทย 

 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 วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

 Major Elective  

100315 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 Evidence Law 

100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(2-2-5) 

 Private International Law 

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(1-3-4) 

 และระบบศาลไทย 

 Constitution of Courts of Justice and  

 Thai Judicial System 

100318 กฎหมายภาษีอากร   3(2-2-5) 

 Taxation Law 

100319 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(2-2-5) 

 English for Lawyers 

100320 กฎหมายแรงงาน  3(2-2-5) 

 Labour Law 

100xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม            20 หน่วยกิต 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น 

100410 นิติปรัชญา 2(1-3-4) 

 Legal Philosophy  

100411 กฎหมายวิธีพจิารณาความ 2(1-3-4) 

 ทางกฎหมายมหาชน  

 Public Procedure Law  

100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 

 Legal Profession 

100420 ว่าความและศาลจ าลอง 2(1-3-4) 

 Advocacy and Moot Court 

100421 ระเบียบวิธีวจิัย 2(1-3-4) 

 Research Methodology 

100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 2(1-3-4) 

 Governmental Administrative Law 

100xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

 Major Elective 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective 

100410 นิติปรัชญา 2(1-3-4) 

 Legal Philosophy 

100411 กฎหมายวิธีพจิารณาความ  2(1-3-4) 

 ทางกฎหมายมหาชน 

 Public Procedure Law 

100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 

 Legal Profession 

100413 ระเบียบวิธีวจิัย 2(1-3-4) 

 Research Methodology 

100xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) 

 Free Elective 

 รวม            20 หน่วยกิต  รวม            17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 

100423 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 6(0-18-9) 

 Legal Professional Internship Clinic  

* หรือเลือกเรยีนรายวชิาดังต่อไปน้ี จ านวน 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต 

100390 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก  2(1-3-4) 

 Clinical Legal Education  

100391 คลินิกกฎหมายท่ัวไป 2(1-3-4) 

 General Law Clinic  

100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน 2(1-3-4) 

 Community Law Teaching Clinic  

100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมาย 2(1-3-4) 

 เพื่อความยุติธรรมในสังคม 

 Legal Aid Clinic for Social Justice  

100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน  2(1-3-4) 

 Specific Legal Skill Clinic  

100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 6 หน่วยกิต 

 Legal Professional Internship Clinic 

หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี จ านวน 2 รายวิชา 6  หน่วยกิต 

100421 คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมายท่ัวไป 3 หน่วยกิต 

 General Legal Consultaion Clinic  

100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 3 หน่วยกิต 

 แก่ชุมชน 

 General Legal Consultation Clinic   

100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 หน่วยกิต 

 เพื่อความยุติธรรมในสังคม 

 Social Justice Clinics  

100424 คลินิกกฎหมายเอกชน 3 หน่วยกิต 

 Private Law Clinic    

100425 คลินิกกฎหมายมหาชน  3 หน่วยกิต 

 Public Law Clinic  

100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต 

 Business Law Clinic  

100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 หน่วยกิต 

 Consumer Protection Clinic  

100428 คลินิกกฎหมายส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

 และทรัพยากรธรรมชาติ 

 Environmental and Natural Resources  

 Law Clinic 

*หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี จ านวน 6  หน่วยกิต 

100429 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education  

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 

Assoc. Prof. Kankanya Jaikarnwongsakul 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวกันยก์ัญญา ใจการวงค์สกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3860 

Email tongrak_j@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2550 

 

พ.ศ. 2545 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ 

บทความวจิัย/งานวจิัย 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล. (มกราคม-มิถุนายน 2560). “การพัฒนาความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน

เพื่อเกิดประโยชน์ในการจัดการปัญหาหนี้สินของประชาชน ”.วารสารนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560), 195-219. 

กันยก์ัญญา ใจการวงค์สกุล และคณะ. (มกราคม-มิถุนายน 2560). “สถานการณ์ปัญหาทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนีส้ินครัวเรือนของประชาชนต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัด

พะเยา”. วารสารรามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560),  

19-52. 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล (มกราคม 2559). “แนวทางการเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จ 

ของนักศึกษากฎหมายต้นแบบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ”. รายงาน 
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สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, 28-29 มกราคม 2559, 

1537-1557. 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล และคณะ (มกราคม 2559). “การพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบ

กฎหมายของนิสิต ช้ันปีที่ 1 กรณีศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”. รายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, 28-29 มกราคม 2559, 

1558-1570. 

กันย์กัญญา ใจการวงคส์กุล (มกราคม 2558). “กฎหมายกับโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบเอบีซี 

ในพื้นที่ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ พะเยาวจิัย ครั้งที่ 4, 29-30 มกราคม 2558, 1191-1202. 

 

บทความวชิาการ 

กันย์กัญญา ใจการวงคส์กุล. (มกราคม-มิถุนายน 2560). “นิติสตรีศาสตร์: มุมมองเพื่อส่งเสริมความ

เสมอภาคระหว่างหญิงและชาย”. วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี, ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 (มกราคม-มิถุนายน 2560), 35-51. 

 

หนังสือ 

กันยก์ัญญา ใจการวงค์สกุล. (กันยายน 2560). กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพว์ิญญู

ชน. 224 หน้า. ISBN: 978-616-269-625-1 
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ 

Asst. Prof. Kanchanurat Mairin 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35015002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธินต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614 

Email k_mairin@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2554 นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 เนติบัณฑิตไทย 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแหง่เนตบิัณฑติยสภากรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์. (มกราคม 2559). “มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมชาวนาไทย”. รายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 

28-29 มกราคม 2559, 1370-1382. 

 

 

 

 

mailto:k_mairin@hotmail.com
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกยีรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ ์

Asst. Prof. Kiattisak  Tantijariyapan 

 

ช่ือ-สกุล นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35205000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก 75 หมู ่4 ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 52110 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614 

Email Tantijariyapan@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2556 นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 เนติบัณฑิตไทย  

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแหง่เนตบิัณฑติยสภากรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2543 นิติศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

เกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์. (กรกฎาคม 2560). กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ เล่ม 1.  

(พมิพค์รั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ส านักพมิพว์ญิญูชน. 218 หน้า. isbn : 978-616-269-599-5 

เกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์. (กรกฎาคม 2560). กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ เล่ม 2.  

(พมิพค์รั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ส านักพมิพว์ญิญูชน. 252 หน้า. isbn : 978-616-269-604-6 

เกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์. (สิงหาคม 2558). หลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

กรุงเทพฯ: ไอเดียพริ้นติง้. 240 หน้า. isbn : 978-616-394-448-1 

เกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์. (สิงหาคม 2557). กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

กรุงเทพฯ: ไอเดียพริ้นติง้. 485 หน้า. isbn : 978-616-423-446–8 
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนะ  ศรีปัตตา 

Asst. Prof. Tussana Siputta 

 

ช่ือ-สกุล นายทัศนะ  ศรีปัตตา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 34605005XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614 

Email tussanas@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2548 นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2543 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

พ.ศ. 2532 นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ 

ทัศนะ  ศรีปัตตา (มกราคม 2562). ปัญหาการก าหนดค าบังคับให้เพกิถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย ให้มีผลย้อนหลังโดยศาลปกครอง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง

วชิาการระดับชาติ พะเยาวจิัย ครั้งที่ 8, 24-25 มกราคม พ.ศ. 2562, 2229-2243.  

ทัศนะ  ศรีปัตตา (มกราคม 2558). ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากหอพักนิสิต 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  

พะเยาวจิัย ครั้งที่ 4, 29-30 มกราคม พ.ศ. 2558, 1167-1177.  
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 

Asst. Prof. Teerapan  Mekkriengkrai 

 

ช่ือ-สกุล นายธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31010006XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614 

Email Jakkapong55@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2550 นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 เนติบัณฑิตไทย 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2540 นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ 

ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร. (มกราคม, 2561). “สิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในช้ันพนักงาน

สอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย  

ครั้งที่ 7, 25-26 มกราคม 2561, 2416-2431. 
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสทิธิปานวัง 

Asst. Prof. Narissara Prasitthipanwang 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวนริษรา ประสิทธปิานวัง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 11201000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614 

Email Aj.narisa@gmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2553 นิติศาสตรมหาบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ 

นริษรา ประสิทธิปานวัง. (มกราคม 2562). ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตาม

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา : ศึกษาในเขตพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมทางวชิาการระดับชาติ พะเยาวจิัย ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยพะเยา, 24-

25 กุมภาพันธ์ 2562, 2315-2329 

นริษรา ประสิทธิปานวัง. (พฤศจิกายน 2560). การรับรู้ของประชาชนและปัญหาการบังคับใช้

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตวัดดอกบัว ต.ทา่วังทอง อ.

เมือง จ.พะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ปัญจวีสวรรษ 

ธรรมศาสตร์ล าปาง น าทางประชา พัฒนาสู่สากล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ศูนยล์ าปาง. 4 พฤศจิกายน 2560. 324 – 340. 
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นริษรา ประสิทธิปานวัง. (มกราคม 2559). การรับรู้ของประชาชนต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา 

ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวชิาการระดับชาติ พะเยา

วจิัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, 1650 – 1666.  
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี นางแล 

Asst. Prof. Pranee nanglae 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวปราณี นางแล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15603000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614 

Email James_5201031159@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2555 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ 

ปราณี นางแล. (มกราคม 2561). ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาต่อการกระท าละเมิดของลูกจ้างของ

ผู้รับเหมา: ศึกษากรณีสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้างเหมาค่าแรง. รายงาน  

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, 25-26 มกราคม 2561,  

2460-2473. 
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ปัญญาวงศ ์

Asst. Prof. Suwit Panyawong 

 

ช่ือ-สกุล นายสุวทิย ์ ปัญญาวงศ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก 285 หมู ่2 ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614 

Email punyawongsa@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2554 นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2547 

 

เนติบัณฑิตไทย  

ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545                      นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม ่

 

ผลงานวิชาการ 

สุวิทย์  ปัญญาวงศ์. (มกราคม 2561). “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพพิาทของ

ชุมชนในจังหวัดพะเยา ” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิ ชาการระดับชาติ   

พะเยาวจิัย ครั้งที่ 7, 25 – 26 มกราคม 2561, 2185-2198. 

 

หนังสือ 

สุวทิย ์ปัญญาวงศ์. (มีนาคม 2561). กฎหมายมหาชน (พมิพค์รั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วญิญูชน. ISBN: 978-

616-269-661-9 
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกลุ 

Asst. Prof. Udom Ngammuangsakul 

 

ช่ือ-สกุล นายอุดม งามเมืองสกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2 

ถนนพหลโยธินต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2 

ถนนพหลโยธินต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614 

Email udom.ng@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2548 นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2541 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ 

อุดม งามเมืองสกุล. (มกราคม-เมษายน 2559). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสินเช่ือรถแลกเงิน. 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร, ปีที ่9. ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. : 2559), 27 – 48. 

อุดม งามเมืองสกุล. (ตุลาคม - ธันวาคม 2561). การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสญัญาขายฝากที่ดินเพือ่

เกษตรกรรมหรือเพื่ออยู่อาศัย. วารสารบทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรม

ราชูปถัมภ์, เล่มที่ 74 ตอนที่ 4 (ต.ค – ธ.ค 2561), 250-271 

อุดม งามเมืองสกุล. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครอง ส่งเสริมและ

พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 

(ก.ค.-ธ.ค. 2561). 79-104 

อุดม งามเมืองสกุล. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “กฎหมาย นิติสัมพันธ์ และความรับผิดของ

คู่สัญญาการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาในภาคเหนือ

ตอนบนฝ่ังตะวันออกของประเทศไทย” ทุนวจิัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 

(วช.) พ.ศ.2560 
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

นายวีระยุทธ หอมช่ืน 

Mr. Weerayut Homchaen 

 

ช่ือ-สกุล นายวรีะยุทธ หอมช่ืน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16406001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614 

Email ble_weerayut@hotmail.co.th 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2559 เนติบัณฑิตไทย  

ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2557 นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2555 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ผลงานวิชาการ 

วีระยุทธ หอมช่ืน (สิงหาคม 2559). การศึกษากฎหมายทรัพยากรน้ าเพื่อพัฒนาพื้นที่อ าเภอเชียงมว่น 

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวชิาการระดับชาติ พะเยาวจิัย ครั้งที่ 8, 

มหาวิทยาลัยพะเยา, 24-25 มกราคม 2562, น. 2302-2314. 

วรีะยุทธ หอมช่ืน (กันยายน 2562). การฟอ้งคดีเชิงกลยุทธเ์พื่อขัดขวางการมีส่วนรว่มของประชาชนดา้น

สิ่งแวดล้อม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย  

ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยพะเยา, 24-25 มกราคม 2562, น. 2289-2301.  
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ประวตัิและผลงานทางวิชาการ 

นายประฐมพงษ์ ทองรอด 

Mr. Pratompong  Thongrod 

 

ช่ือ-สกุล นายประฐมพงษ์ ทองรอด 

รหัสประจ าตัวประชาชน 18415000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานท่ีท างาน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614 

Email pj_classic@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2559 เนติบัณฑิตไทย  

ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2555 นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ 

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

ประฐมพงษ์ ทองรอด (มกราคม 2560). การพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเช่ือม่ันด้าน

ข้ อ มูลข่ า วสารและความโปร่ ง ใสของหน่ วย งานภาครั ฐและภาคประชาชน .  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวชิาการระดับชาติ พะเยาวจิัย ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัย

พะเยา, 26-27 มกราคม 2560, 1781-1790. 

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

ประฐมพงษ์ ทองรอด. (มกราคม-มิถุนายน 2559). การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาค

ประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ. 

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี, 9(17), 1-12. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ภาระการสอนของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

จ านวนชั่วโมง ภาระสอน/ปี 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.* นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล 35601002XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

น.ม. 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1260 1260 1260 1260 1260 

2.* นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ 35015002XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1260 1260 1260 1260 1260 

3. นายเกียรติศักด์ิ ตันติจริยาพันธ์ 35205000XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

1260 1260 1260 1260 1260 

4. นายทัศนะ  ศรีปัตตา 34605005XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. 

กศ.ม. 

น.บ. 

 

การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1260 1260 1260 1260 1260 

5.* นายธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 31010006XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1260 1260 1260 1260 1260 

6. นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง 11201000XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1260 1260 1260 1260 1260 

7. นางสาวปราณี นางแล 

 

15603000XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. 

น.บ. 

 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

1260 1260 1260 1260 1260 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

จ านวนชั่วโมง ภาระสอน/ปี 

2563 2564 2565 2566 2567 

8.* นายสุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 

 

 

35601002XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1260 1260 1260 1260 1260 

น.บ.ท. 

 

น.บ.  

 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา  

มหาวิทยาลัยพายัพ 

     

9. นายอุดม งามเมืองสกุล 35101001XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

น.ม. 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

1260 1260 1260 1260 1260 

10. นายประฐมพงษ์ ทองรอด 18415000XXXXX อาจารย์ น.บ.ท. 

 

น.ม. 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1260 1260 1260 1260 1260 

11.* นายวีระยุทธ หอมชื่น 16406001XXXXX อาจารย์ น.บ.ท. 

 

น.ม. 

น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1260 1260 1260 1260 1260 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 


