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สารบัญ 

    หน้า 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3.  วชิาเอก 1 

 4.  จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 

  5.1 รูปแบบ 1 

  5.2 ภาษาที่ใช้ 1 

  5.3 การรับเข้าศกึษา 1 

  5.4 ความรว่มมือกับสถาบันอื่น 2 

  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา 2 

 6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 2 

 9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษา 4 

      ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 

 11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 5 

      ในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 5 

  11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 5 

 12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ 6 

       เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 6 

  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 6 

 13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 8 

  13.1 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/ 8 

   หลักสูตรอื่น 

  13.2 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 8 

  13.3  กลุ่มวชิา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 8 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 
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 13.4 การบริหารจัดการ 8 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9 

  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 9 

  1.2 ความส าคัญ 9 

  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10 

 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 10 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1.  ระบบการจัดการศกึษา 11 

  1.1 ระบบ 11 

  1.2 การจัดการศกึษาภาคการศกึษาฤดูร้อน 11 

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 11 

 2.  การด าเนินการหลักสูตร 11 

  2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 11 

  2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 11 

  2.3 ปัญหาของนิสติแรกเข้า 11 

  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนสิิต 11 

   ในข้อ 2.3 

  2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป ี 12 

  2.6 งบประมาณตามแผน 13 

  2.7 ระบบการศกึษา 13 

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 13 

   ข้ามมหาวิทยาลัย 

 3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 14 

  3.1 หลักสูตร 14 

   3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต 14 

   3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 14 

   3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 14 

   3.1.4 แผนการศกึษา 20 

   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 25 
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  3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิ 35 

   ของอาจารย์  

   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 35 

   3.2.2 อาจารย์พิเศษ 37 

 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 39 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 39 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 43 

 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 43 

  2.1 คุณธรรม จริยธรรม 43 

  2.2 ความรู้ 44 

  2.3 ทักษะทางปัญญา 45 

  2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 45 

  2.5 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 46 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.6 สุนทรียภาพ 47 

  2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 47 

  2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 48 

 3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้าก 49 

     หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 52 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 52 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่ส าเร็จ 52 

   การศกึษา 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศกึษา 52 

 3. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 52 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 53 

 2. การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์ 53 
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  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด 53 

   และการประเมินผล   

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 53 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 1. การก ากับมาตรฐาน 54 

 2. บัณฑติ  54 

 3. นิสติ  54 

  3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 54 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสติ 54 

 4. คณาจารย์ 54 

  4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 54 

  4.2 การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม  55 

   และทบทวนหลักสูตร 

  4.3 การแตง่ตั้งคณาจารย์พิเศษ  55 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 55 

  5.1 หลักสูตร 55 

  5.2 การเรียนการสอน 55 

  5.3 การประเมินผูเ้รียน 55 

 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 56 

  6.1 การบริหารงบประมาณ 56 

  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียู่เดิม 56 

      6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 57 

  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 57 

 7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 58 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 60 

  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 60 

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 60 

 2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 60 

 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 60 
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 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 60 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดับ 63 

  บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้ 78 
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 ภาคผนวก ง  ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557  87 

  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ภาคผนวก จ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 100 

 ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 103 

 ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  140 
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

Master of Laws Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะนติิศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร    :     0151 

 ภาษาไทย       :     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ 

 ภาษาอังกฤษ      :     Master of Laws Program 

  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)     :     นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 ชื่อย่อ (ไทย)     :     น.ม. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :     Master of Laws 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)      :     LL.M. 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยหรอืภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

   ไม่ม ี

 5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

            6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2562  

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะนิตศิาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

             6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562   

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562               

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .......................  

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

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

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

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา พ.ศ. 2563 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

       8.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผา่นตามหลักเกณฑก์ารสมัครของอาชีพนั้น  

   8.1.1 ทนายความ 

      8.1.2 นิตกิร 

      8.1.3 นักวิชาการ 

      8.1.4 นักปกครอง 

      8.1.5 พนักงานสืบสวนสอบสวน 

      8.1.6 ธุรกิจส่วนตัว  

      8.1.7 อาชีพอิสระ  
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            8.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนตบิัณฑติไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์

การสมัครของอาชีพนัน้ 

  8.2.1  ผูพ้ิพากษา 

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

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

       

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) 

อันมีหลักการพัฒนาประเทศตามหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ 

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ยึดเป้าหมาย

อนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมาย

ที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย  “การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน  (sustainable 

development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตนี ้ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 โดยการสร้างบุคลากรของประเทศชาติที่เข้าใจในสภาพปัญหาของสังคมไทย และมีความรู้ทาง

กฎหมายขั้นสูงที่สามารถบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีมาตรฐานทาง

วิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการกฎหมายเชิงเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมกันทางสังคม และปัญหาวิกฤต

สิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม คุ้มครองด้าน

สวัสดิการสังคม เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติในความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท และเพื่อให้กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง มีความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย 

สถาบันการเมืองการปกครองและสถาบันทางเศรษฐกิจมีความโปร่งใสและความเป็นธรรม  และ

สามารถน าความรู้ทางกฎหมายขั้นสูง ไปสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะเป็นพลังส าคัญ

ในการบรรลุเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สังคมไทยในยุค 4.0  มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและระบบอินเตอร์เน็ตในการหา

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรมใน

ศตวรรษที่ 21  มุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) รวมทั้งสังคมในยุคการสื่อสารไร้

พรมแดน การใช้งานระบบสารสนเทศ การใช้เครือข่ายความเร็วสูง และอินเตอร์เน็ตที่ได้กลายเป็นสิ่ง

ปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งในประเทศไทย ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถ

เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
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(Smart Phone) ต่าง ๆ จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัฒนธรรมทั้งด้านบวกและลบ เช่น 

การเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนบุคคล การท าธุรกรรมพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) หรือ อาชญ

กรรมไซเบอร์ (Cyber crime) ที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตทางด้านสังคม และวัฒนธรรมไทย 

เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้นักกฎหมายจ านวนมาก ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจผลกระทบทางด้านสังคม และวัฒนธรรม มีคุณธรรม 

จริยธรรม ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้  ให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้อง 

และเหมาะสมกับวิถีชีวติของสังคมไทย 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 เพื่อให้เป็นไปตามสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมในสังคมโลก ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญ

ด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ซึ่งโดยปัจจุบัน แผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้วางกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งยึดตามเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ได้แก่  คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้าน

สิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ อาทิ

เช่น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการวิจัยทางกฎหมายเพื่อแสวงหานวัตกรรมทางความคิดด้านกฎหมายใหม่ 

(Legal innovation) ที่ผลักดันการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ

พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยหลักสูตร

ปรับปรุงนี้เปิดโอกาสทางการศึกษากฎหมายในระดับสูงขึ้นให้บัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรีได้

พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรฯ ได้เพิ่มมิติด้านสิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5  

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะท าให้ผู้ศึกษาได้ใช้

นิตศิาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบความคิด ครบถ้วนทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

(1)  ด้านการผลิตบัณฑติ 

 หลักสูตรปรับปรุงมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรูท้างนิติศาสตร์ในระดับสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) 

โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของ

อาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหา

วิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม 

ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ 

และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระใหเ้ท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพทางกฎหมายในระดับที่

สูงขึ้น บนพืน้ฐานหลักนิตธิรรม 

(2)  ด้านการวจิัย 

 หลักสูตรปรับปรุงมุ่งเน้นสร้างทักษะทางวิจัย ต่อยอดความคิดทางกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับ

ภารกิจมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในศตวรรษที่ 21 การวิจัยทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานวิธีการทางวิทยาศาสตร์การใช้ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ในการ

ค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทางกฎหมาย การ

วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์และ

การตั้งสมมุติฐานการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญ

และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ

น าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ

พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถด าเนินการใน

ลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา

คุณภาพของนักวิจัย ให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

(3) ด้านบริการวิชาการ 

 หลักสูตรปรับปรุง มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น เชน่ การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชวีิต การให้บริการบางประเภทควรจะ

เน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซือ้สูง 

เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และ

ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคม 

โดยทั่วไป 
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(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคม

โลกทางดา้นเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการ

พัฒนาอย่างมีดุลยภาพซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่การสงวน 

และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมี

เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น กับบุคคลองค์กร 

และสังคมโดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

     วิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา (Intensive English for 

Graduate Studies) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

     - 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    - 

 13.4 การบรหิารจัดการ  

    - 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  การศึกษากฎหมายขั้นสูงที่สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

ของประเทศอย่างยั่งยืน บนพืน้ฐานของหลักนิตธิรรม   

1.2 ความส าคัญ 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ 

เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยได้จัดให้มีผู้บรรยายจากทั้งอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกมหาวิทยาลัย สลับหมุนเวียนมาบรรยายแก่นิสติ โดยมุ่งเนน้ทักษะการวิจัยทางกฎหมายขั้น

สูงและเปรียบเทียบ ทั้งประเด็นสากลและท้องถิ่น อย่างบูรณาการ โดยการจัดการหลักสูตรและการ

เรียนการสอนดังกล่าว ได้รับการตอบสนองจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบุคคลทั่วไป ในพื้นที่ 3 

จังหวัด พะเยา เชียงราย น่าน ให้การตอบรับอันเป็นทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยายังคงมุ่งมั่น ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ตลอดเรื่อยมา

จนถึงปัจจุบัน 

  ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ มีความส าคัญเพื่อสอดรับกับการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable development) 

ซึ่งได้ถูกขับเคลื่อนเชิงนโยบายระหว่างประเทศจากองค์การสหประชาชาตินับตั้งแต่ Millennium 

Development Goals (MDGs) ค.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบัน คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ 

Sustainable Development Goals (SDGs) โดยถูกก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 

2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย  ส าหรับ

ประเทศไทยการขับเคลื่อนผ่านระบบการศึกษา ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงนี้ตอบสนองต่อความต้องการของ

กลุ่มนิติศาสตรบัณฑิต ที่อยู่ในท้องถิ่น พะเยา เชียงราย น่าน ที่มีจ านวนมากขึ้นและต้องการศึ กษา

กฎหมายที่มีระดับสูงขึ้นไป อีกทั้งยังสอดคล้องต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ด ารงชีวิตด้วยปัญญา

ประเสริฐที่สุด” ซึ่งได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้หลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ซึ่งมหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายจะน าความรู้ทางวิชาการและวิจัย

ทางกฎหมายที่ได้มาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และประเทศชาติตอ่ไป 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1.3.1 เพื่อสร้างนักนิตศิาสตร์ที่มทีักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

  1.3.2 เพื่อสร้างนักนิตศิาสตรท์ี่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม ทั้ง

ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน 

  1.3.3 เพื่อสร้างนักนิตศิาสตรท์ี่มีความสามารถในการปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนของศตวรรษ

ที ่21 

  1.3.4 เพื่อสร้างนักนิตศิาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม นิตจิติอาสา 

   1.3.5 เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย การค้นคว้า การวิจัย และการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ เกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึน้ในปัจจุบันเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ตามที่ สกอ. ก าหนด 

ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการ 

และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบัน

และในอนาคต 

- ติดตามความต้องการของ

ผูป้ระกอบการทางดา้นกฎหมาย 

- ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และชุมชน เพื่อวิเคราะห์ความ

ต้องการ และแนวโน้มความ

เปลี่ยนแปลง 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง

ผูป้ระกอบการ 

- ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน

ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ

ท างาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- มีจ านวนหนว่ยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชนที่รว่มให้ความรว่มมอื 

- มีตัวแทนจากชุมชนที่ร่วมให้ความ

ร่วมมือ 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนและบริ ก ารวิ ช าการ  ให้ มี

ประสบการณ์จากการน าความรู้

ทางดา้นกฎหมายไปปฏิบัติงานจรงิ 

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

ก า ร ส อ น ใ ห้ ท า ง า นบ ริ ก า ร

วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการ

วิชาการ 

- การเข้ารับการอบรมสัมมนา

ประชุมของคณาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุนในการพัฒนาด้านการ

เรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น  เป็น เดอืน กรกฎาคม – พฤศจกิายน 

ภาคการศกึษาปลาย  เป็น เดอืน ธันวาคม – เมษายน 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 

2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ   

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
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2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

  2.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1  5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2   5 5 5 5 

         รวม  5 10 10 10 10 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา   5 5 5 

 

  2.5.2 แผน ก แบบ ก 2  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1  10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2   10 10 10 10 

          รวม  10 20 20 20 20 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา   10 10 10 

 

  2.5.3 แผน ข  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1  20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2   20 20 20 20 

          รวม  20 40 40 40 40 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา   20 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

               แบบช้ันเรียน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่น ๆ (ระบุ) 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

- 

199,400 

 

- 

199,400 

 

  - 

199,400 

 

- 

199,400 

 

- 

199,400 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

581,600 

321,760 

100,000 

10,000 

 

1,205,600 

401,160 

100,000 

10,000 

 

1,247,600 

445,360 

100,000 

10,000 

 

1,315,100 

445,360 

100,000 

10,000 

 

1,315,100 

445,360 

100,000 

10,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

4. งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 1,362,760 2,066,160 2,152,360 2,219,860 2,219,860 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

        รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ.2562 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 

1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

งานรายวิชา               ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวชิาพื้นฐาน 

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไมน่อ้ยกว่า 

     1.2.1 วชิาเอกบังคับ ไมน่อ้ยกว่า 

     1.2.2 วชิาเอกเลอืก  ไมน่อ้ยกว่า 

วิทยานิพนธ์               ไม่น้อยกว่า 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ  

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

..... 

24 

..... 

..... 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

33 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

3-6 

..... 

..... 

..... 

..... 

3 

..... 

36 

..... 

(3) 

27 

6 

21 

9 

12 

12 

..... 

(3) 

33 

6 

27 

9 

18 

..... 

6 

(3) 

จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร   ไมน่้อยกว่า 36 36 36 39(3) 39(3) 39(3) 

 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561   

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

               3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

  1.1) วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 

 100701 วิทยานิพนธ์                                                                         36 หน่วยกิต 

 Thesis 
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  1.2) รายวิชาบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต 

100711  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิตศิาสตร์ขัน้สูง 3 (2-2-5) 

    Advanced Research of Legal Science 

 

  1.3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา      3 (3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

 

  3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 6 หน่วยกิต 

100721 กฎหมายอาญาขั้นสูง                         3(2-2-5)  

 Advanced Criminal Law 

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมดิเปรียบเทียบ     3(2-2-5) 

 Comparative law of contract and tort  

  

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

  (ก) วิชาเอกบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 

100731 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ                                 3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence  

100732 กฎหมายห้างหุน้ส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ                                 3(2-2-5) 

 Comparative Company and Partnership Law 

100711  ระเบียบวิธีวิจัยทางนติิศาสตร์ขัน้สูง 3 (2-2-5) 

    Advanced Research of Legal Science 

 

  (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรยีนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

100741 นิตปิรัชญาขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Legal Philosophy 

100742 กฎหมายปกครองขั้นสูง                3(2-2-5) 

 Advanced Administrative Law 
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100743 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง     3(2-2-5) 

          Advanced Constitutional Law 

100744 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตเิปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

           Comparative Law on Environment and Natural Resource 

 

กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรม 

100751 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ  3(2-2-5) 

 Comparative Criminal Procedure Law  

100752 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง               3(2-2-5) 

 Advanced Civil Procedure Law 

100753 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงับข้อพิพาททางเลือก  3(2-2-5)  

 Law on Conflict Management and Alternative Dispute Resolution 

 

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

100761 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง                       3(2-2-5) 

 Advanced International Law 

100762 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Rules on Conflict of Laws 

100763 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ    3(2-2-5) 

       International of Human Rights Law 

100764 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียนขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN 

 

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 

100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ 3 (2-2-5) 

 Comparative Investment Law 

100772 กฎหมายการแขง่ขันทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา          3 (2-2-5) 

 Trade Competition Law and Intellectual Property Rights 

100773 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ    3 (2-2-5) 

 Comparative Intellectual Property law 
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  3) วิทยานิพนธ์ จ านวน  12 หน่วยกิต 

 100781 วิทยานิพนธ์                                                                  12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา                            3 (3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

      

  3.1.3.3 แผน ข 

  1) หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 6 หน่วยกิต 

100721 กฎหมายอาญาขั้นสูง                                                              3(2-2-5)  

 Advanced Criminology 

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมดิเปรียบเทียบ                       3(2-2-5) 

 Comparative law of contract and tort  

    

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

  (ก) วิชาเอกบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 

 100731 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ      3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence  

 100732 กฎหมายห้างหุน้ส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ                    3(2-2-5) 

 Comparative Company and Partnership Law 

100711  ระเบียบวิธีวิจัยทางนติิศาสตร์ขัน้สูง 3 (2-2-5) 

    Advanced Research of Legal Science 

 

  (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรยีนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

100741 นิตปิรัชญาขั้นสูง            3(2-2-5) 

 Advanced Legal Philosophy 

100742 กฎหมายปกครองขั้นสูง                                                           3(2-2-5) 

           Advanced Administrative Law 
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100743 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Constitutional Law 

100744 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตเิปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

 Comparative Law on Environment and Natural Resource 

 

กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรม 

100751 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ                                 3(2-2-5) 

  Comparative Criminal Procedure Law  

100752 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขัน้สูง                                            3(2-2-5) 

 Advanced Civil Procedure Law 

100753 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงับข้อพิพาททางเลือก          3(2-2-5)  

 Law on Conflict Management and Alternative Dispute Resolution 

 

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

100761 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced International Law 

100762 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง               3(2-2-5) 

 Advanced Rules on Conflict of Laws 

100763 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ                          3(2-2-5) 

 International of Human Rights Law 

100764 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียนขั้นสูง     3(2-2-5) 

          Advanced ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN 

 

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 

100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ 3 (2-2-5) 

 Comparative Investment Law 

100772 กฎหมายการแขง่ขันทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 3 (2-2-5) 

 Trade Competition Law and Intellectual Property Rights 

100773 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ 3 (2-2-5) 

 Comparative Intellectual Property law 
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  3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน 6 หน่วยกิต 

 100791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                                    6 หนว่ยกิต 

 Independent Study 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา                            3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนติิศาสตรข์ั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science  

 รวม      3(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100701 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Thesis   
รวม         12 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

100701 วิทยานิพนธ์     12 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม      12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100701 วิทยานิพนธ์   12 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม    12 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนติิศาสตรข์ั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science  

100721 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(2-2-5) 

  Advanced Criminology  

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมดิ

เปรียบเทียบ 

3(2-2-5) 

 Comparative law of contract and tort  

                          รวม  9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100732 กฎหมายห้างหุน้ส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ                                                         3(2-2-5) 

 Comparative Company and Partnership Law  

100731 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

100781 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

 Thesis  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

 รวม  9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100781 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.4.3 แผน ข  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนติิศาสตรข์ั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science  

100721 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(2-2-5) 

  Advanced Criminology  

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมดิ

เปรียบเทียบ 

3(2-2-5) 

 

 Comparative law of contract and tort   

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100732 กฎหมายห้างหุน้ส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ                                                                 3(2-2-5) 

 Comparative Company and Partnership Law  

100731 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ    3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence  

1007xx วิชาเอกเลือก     3(2-2-5) 

 Major Elective  

1007xx วิชาเอกเลือก    3(2-2-5) 

 Major Elective  

 รวม         12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

100791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

 Independent Study  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

 รวม  9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  3 หน่วยกิต 

 Independent Study  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 Major Elective  

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

  ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการในระดับกลางและสูงส าหรับการศกึษาระดับปริญญาโทโดยเน้น

ด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

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

focusing on academic reading and writing skills  

 

100701 วิทยานิพนธ์                            36 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสรา้งองค์ความรู้ใหมด่้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์

องค์ความรูเ้พื่อการแก้ไขปัญหา  

 Developing new knowledge by systematic research methodology, analyzing and 

synthesizing knowledge for problem solving  

 

100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง         3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science 

 แนวความคิดและความสัมพันธ์ของปรัชญา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ การใชท้ฤษฎีและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายใหเ้ป็นไป

ตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิง

ปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์และการตั้งสมมุติฐานการวิจัยทาง

นิตศิาสตร์ที่เหมาะสม  

 Concepts and relations between philosophy and scientific methods, research ethics 

involving human subjects, use of theories and legal research methods in searching for legal 

knowledge according to process and procedure of research methods in legal science, analysis of data 

from qualitative research, quantitative research and mixed-method research, appropriate legal 

research design and legal research hypothesis  
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100721 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Criminology 

 ทฤษฎีและววิัฒนาการของกฎหมายอาญา โครงสรา้งความผดิอาญาตามแนวความคิดของ

ประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมายและระบบจารีตประเพณี  การใช้กฎหมายอาญา  การ

พัฒนาของกฎหมายอาญาในประเทศต่าง ๆ วิเคราะห์พัฒนาการทางความคิด และทฤษฎีกฎหมาย

อาญาทีเ่ปลี่ยนแปลงไปของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน  

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

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

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

including ASEAN countries 

 

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทยีบ                           3(2-2-5) 

 Comparative law of contract and tort  

 แนวความคิดและหลักกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิด พัฒนาการใหม่  ๆ ใน

กฎหมายลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอื่น รวมทั้งประเทศในกลุ่ม

อาเซียน ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ แนวคิดและแนวค าพิพากษา ปัญหาทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับกฎหมาย

ลักษณะสัญญาและละเมดิของไทยและตา่งประเทศ  

 Conception and principles of contract and tort laws, development of contract and tort 

laws in comparison with law of other countries including ASEAN countries, analysis of concept and 

legal approach in case law, practical problems in contract and tort laws of both Thailand and other 

countries  

 

100731 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทยีบ 3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence 

 หลักการของกฎหมายพยานหลักฐาน เปรียบเทียบหลักกฎหมายลักษณะพยานภายใต้

กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบ

กล่าวหาและแบบไต่สวน หลักการรับฟังและหลักการช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะ

พยาน บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระบวนการการสบืค้นและแสวงหาพยานหลักฐาน 

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

countries including ASEAN countries in both area of procedures of accuse and inquiry systems, 
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principles of hearing and weighing evidences under evidence law, provisions relating to law of 

evidence under Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code, processes of investigation and 

discovery of evidence 

 

100732 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทยีบ                       3 (2-2-5) 

 Comparative Company and Partnership Law  

 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายเกี่ยวกับอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของกรรมการและการจัดการของผูบ้ริหาร  สิทธิของผูถ้ือหุน้ ความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ือหุ้นข้างมากและ

ข้างน้อย ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม  การควบกิจการ หลักการและการบังคับใช้กฎหมายห้าง

หุน้ส่วนและบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ เปรียบเทียบกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัททั้งของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน  ปัญหาปัจจุบันของกฎหมายห้างหุ้นส่วน

และบริษัท การก ากับดูแลกิจการในกฎหมายบริษัท บทบาทและความส าคัญของกฎหมายห้างหุ้นส่วน

และบริษัทในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

 Characteristic of the company and partnership, laws relating to the authority, 

responsibilities and liabilities of directors and executive management, rights of shareholders, the 

relationship between the majority of shareholders and the minority of shareholders; corporate social 

responsibility, takeover of business, principles and enforcement of company and partnership law in 

Thailand and other countries, comparison between company and partnership law of Thailand and 

other countries including ASEAN countries, current issues in company and partnership Law, corporate 

governance in company law, role and importance of company and partnership law in economic 

development 

 

100741 นิติปรัชญาขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Legal Philosophy 

 วิวัฒนาการของนิติปรัชญาและทฤษฎีทางกฎหมายในแต่ละยุค ลักษณะและความส าคัญ

ของนติิปรัชญา ความสัมพันธ์ของนติิปรัชญากับกฎเกณฑข์องกฎหมายในไทยและในต่างประเทศ ทฤษฎี

ทางกฎหมายและนิติปรัชญาที่มีผลต่อกฎหมาย สภาพสังคม ความยุติธรรม และความเท่าเทียม 

อิทธิพลของนติิปรัชญาต่อการรา่งกฎหมาย การปรับใช้และบังคับใช้กฎหมาย  

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

important of legal philosophy, relationship between legal philosophy and rule of law in Thailand and 
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other countries, impact of legal theories and legal philosophy on law, society, justice, and equality, 

influences of legal philosophy on legislation, application and enforcement of law  

 

100742 กฎหมายปกครองขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Administrative Law 

 หลักการและทฤษฎีกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้

และตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีวา่ด้วยการกระท าของฝ่ายปกครองและสัญญาของฝ่ายปกครอง ความ

รับผิดของฝ่ายปกครอง การจัดท ากิจกรรมทางปกครองต่าง ๆ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ

บริการสาธารณะ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  บทบาทและหน้าที่ของ

องค์กรทางปกครอง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และองค์กรทางปกครอง  

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

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

contracts, liabilities of public administration, different activities of public administration such as public 

security and public services, provisions in Administrative Performance Act, roles and functions of 

administrative organizations, inspection of exercising of State and administrative powers  

 

100743 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Constitutional Law 

 หลักการและทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อ านาจอธิปไตย นิติรัฐและนิติ

ธรรม อ านาจรัฐและข้อจ ากัด หลักการแยกอ านาจและถ่วงดุลอ านาจ วิวัฒนาการแนวคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญ

นิยม ประวัติพัฒนาการและรูปแบบของรัฐธรรมนูญ บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่

ของพลเมือง สถาบันการเมืองและองค์การของรัฐตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ระบบศาล หลักการ

กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  

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

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

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

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

court system, principles of decentralization and local governments 
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100744 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทยีบ 3(2-2-5) 

 Comparative Law on Environment and Natural Resource 

 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

เปรียบเทียบระบบกฎหมาย ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบศาล และเนื้อหาและวิธีพิจารณาอันเกี่ยวกับ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน   

 Comparison of law and policies concerning environmental and natural resources in 

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

procedural environmental and natural resource law in Thailand and other countries including ASEAN 

countries 

 

100751 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาเปรยีบเทยีบ 3(2-2-5) 

 Comparative Criminal Procedure 

 แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน อ านาจของรัฐใน

การด าเนินคดีอาญา เปรียบเทียบวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรในภาคพื้นยุโรป รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน วิเคราะห์ประวัติ 

วิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของการบัญญัติ  การ

ตีความ  และการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีต่อสังคม  ประเด็นปัญหาในวิธีพิจารณา

ความอาญาและการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

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

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

countries in Europe including ASEAN countries, analysis of history and development of Thai criminal 

procedural law in different period, impact of enactment of procedural law and enforcement of criminal 

procedure on society, current issues in criminal procedures and enforcement of criminal procedure 

law 

 

100752 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่งขั้นสูง        3(2-2-5) 

 Advanced Civil Procedure Law 

 แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติ เกี่ยวกับข้อพิพาทและสิทธิทางแพ่งและ

พาณิชย์  รูปแบบองค์กรในการยุติข้อพิพาทประเภทต่าง ๆ  วิเคราะห์นิติปรัชญาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

ของการให้ความยุติธรรมทางแพ่ง  ผลกระทบของกฎหมายวิธีสบัญญัติและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
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การพาณิชย์  ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกฎหมายวิธีสบัญญัติ  ประเด็นปัญหาในวิธีการ

พิจารณาความแพ่งและการบังคับใช้กฎหมายวิธีการพิจารณาความแพง่ 

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

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

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

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

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

 

100753 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงับข้อพิพาททางเลือก    3(2-2-5)  

 Law on Conflict Management and Alternative Dispute Resolution 

 เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง วิธีการ

ระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน รูปแบบการ

จัดการความขัดแย้งโดยเน้น การหลกีเลี่ยง การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ 

การฟ้องร้อง การเผชิญหน้าอย่างสันติ กฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาท

ทางเลือก หลักการเจรจาต่อรอง กฎเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายอนุญาโตตุลาการ และ

การพิจารณาพิพากษาโดยศาล  

 Comparison of philosophy and theories of criminal law on conflict management, 

alternative dispute resolution in Thailand and other countries including ASEAN countries, models of 

conflict management emphasizing on avoidance, negotiation, arbitration, litigation, non-violence 

confrontation, rules and regulations concerning alternative dispute resolution, principle of negotiation, 

rules of mediation, arbitration law and litigation 

 

100761 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced International Law 

 ปรัชญาและทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง

ประเทศกับกฎหมายภายใน สภาพบุคคลภายใต้บังคับแหง่กฎหมายระหว่างประเทศ เขตแดนของรัฐและ

เขตอ านาจของรัฐ ทางบก ทางน้ า ทางทะเล และน่านฟ้า อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ การ

รับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล ความคุ้มกันจากอ านาจศาลภายในประเทศ องค์การของรัฐในนิติ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและความผูกพันระหว่างประเทศของรัฐ การใช้ การตีความการ

บังคับใช้และการระงับกรณีพพิาทระหว่างประเทศ กฎหมายสงครามและความเป็นกลาง  
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 Philosophies and theories of international law, relations between international and 

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

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

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

organizations in international juristic relations, treaties and international obligations of states, 

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

and neutrality 

 

100762 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Rules on Conflict of Laws 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมาย นิติสัมพันธ์ของเอกชนตามกฎหมายเอกชนที่มี

ลักษณะระหว่างประเทศ หลักทั่วไปว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และการแก้ปัญหาการขัดกันของ

กฎหมายในเรื่องต่าง ๆ การขัดกันของเขตอ านาจศาลและการย้อนส่ง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของ

กฎหมายตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยการขัดกันแหง่กฎหมาย 

 Theories on conflict of laws, legal relations under private law with international 

characteristics, general principles of conflict of laws and its solutions to the problem of conflict of law, 

conflict of jurisdictions and renvoi, rules of the conflict of laws under Act on Conflict of Laws 

 

100763 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 International of Human Rights Law 

 แนวคิดและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชนในกรอบองค์การสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชนในประเทศ 

ต่าง ๆ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ไทย กลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา 

และเอเชีย 

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

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

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

regions 
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100764 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียนขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN 

 พัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการจัดตั้งสมาคม

อาเซียน สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศของอาเซียน พิจารณาจากตัวของตราสารทางกฎหมาย และความ 

ตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและองค์กรย่อยของอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายอาเซียนกับกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีภายใต้พันธะของอาเซียน  

ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของอาเซียนในระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นนอก

ภูมภิาคอาเซียน  กิจกรรมต่าง ๆ ของไทยในกรอบของอาเซียน และระบบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 

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

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

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

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

operation among its member states and between ASEAN and other countries outside region, activities of Thailand 

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

 

100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทยีบ 3 (2-2-5) 

 Comparative Investment Law 

 แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรง เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายการลงทุน

ของไทยกับกฎหมายการลงทุนของต่างประเทศ เปรียบเทียบการคุ้มครองและการส่งเสริมการลงทุนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งออกการลงทุน เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมาย

ลงทุนในไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน สนธิสัญญาระหว่างประเทศทวิภาคี และพหุภาคี

เกี่ยวกับการลงทุน ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน 

 Concepts, policies and laws related to direct investment, comparison between Thai investment 

law and investment law of other countries, comparison of protection and promotion of inward and outward 

investment by host country and home country of investment, comparison of enforcement of investment law 

in Thailand and other countries including ASEAN countries, bilateral and multilateral investment treaties; 

issues pertaining to laws on investment 
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100772 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 3 (2-2-5) 

 Trade Competition Law and Intellectual Property Rights 

 นโยบายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย การผูกขาดทาง

การค้าและผลกระทบ รูปแบบการกระท าที่ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การใช้บังคับ

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ก่อให้เกิดการผูกขาดหรือมี

ผลกระทบต่อการแขง่ขัน นโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลของนโยบายต่อกฎหมายการ

แข่งขันทางการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการป้องกันการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็น

ธรรมในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการแขง่ขันทางการค้ากับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภาคอุตสาหกรรม  

 Anti-monopoly policy and trade competition law of Thailand, trade monopoly and its 

impacts, types of conducts leading to unfair competition, enforcement of trade competition law, abuse 

of intellectual property rights leading to monopoly or having an adverse effect on competition, 

innovation policy and its impact on trade competition law and intellectual property law, measures for 

preventing an unfair restriction on competition in the Thai intellectual property laws and other 

countries including ASEAN countries, interaction between trade competition law and intellectual 

property rights in industrial sectors. 

 

100773 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทยีบ 3(2-2-5) 

 Comparative Intellectual Property law 

 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาของไทยโดยเน้น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้า 

เปรียบเทียบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน 

เปรียบเทียบขอบเขตการให้ความคุ้มครองและการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เปรียบเทียบ

ข้อยกเว้นการละเมิด เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีพิจารณาคดี

ทรัพย์สินทางปัญญาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  

 Protection of intellectual property under international agreements and Thai intellectual 

property law emphasizing on copyright law, patent law, and trademark law, comparison between 

Thai intellectual property law and law of other countries including ASEAN countries, comparison of 

scope of protection and infringement of intellectual property rights, comparison of exceptions, 

comparison of enforcement of intellectual property law and procedure for intellectual property cases 

in Intellectual Property and International Trade Court 
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100781 วิทยานิพนธ์                            12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสรา้งองค์ความรู้ใหมด่้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์

องค์ความรูเ้พื่อการแก้ไขปัญหา  

 Developing new knowledge by systematic research methodology, analyzing and 

synthesizing knowledge for problem solving  

 

100791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                           6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอรายงาน และการอภิปรายในหัวข้อทางดา้นกฎหมาย หรอืกรณีศกึษา  

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

discussing about legal issues and case study chosen  

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับบัณฑติศึกษา) 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข 7   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2  เลข 8    หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  (สาขาวิชาก าหนดเอง) 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 

  (สาขาวิชาก าหนดเอง) 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นางสาวพรรณรายรัตน์  

ศรีไชยรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

31006021XXXXX 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ J. S. D. 

LL. M. 

 

น.ม 

น.บ.ท. 

 

 

น.บ. 

 

 

 

 

Cornell University, U.S.A. 

University of 

Pennsylvania, U.S.A. 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

ส านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย

สภา 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2546 

2540 

 

2536 

2523 

 

 

2522 

2 นายนภนันต ์ศุภศิริพงษ์ชัย 

 

31017005XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

LL.M. 

 

LL.M. 

 

น.บ. 

 

 University of Edinburgh,  

United Kingdom 

Australian National 

University, Australia 

Monash Univerity, 

Australia 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

2554 

 

2547 

 

2545 

 

2541 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

3 นางสาวภัทราวรรณ 

 รัตนเกษตร 

351990008XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Docteur en droit 

(Tres Honorable) 

น.ม 

น.บ. 

 Universitié d’Aix-

Marseille, France 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2557 

 

2547 

2543 

4 นายธิติ ไวกว ี 310100063XXXXX อาจารย์ Ph.D 

 

LL.M. 

 

 

น.บ. 

 University of Auckland, 

NZ. 

University of Denver 

Sturm College of Law, 

U.S.A. 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2558 

 

2548 

 

 

2540 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 จรัญ ภักดีธนากุล ศาสตราจารย์ (พเิศษ) B.A. 

นบท. 

น .บ.  

 2520 

2516 

2514 

2 จตุรนต์ ถิระวัฒน ์ ศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

Maîtrise en Droit-Mention: Droit International et  Européen  

Licence en Droit 

 2524 

2523 

2522 

3 ดาราพร ถิระวัฒน ์ ศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

น.บ.ท. 

น .บ.  

 2524 

2517 

2516 

4 ศุภลักษณ ์พนิจิภูวดล ศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

D.E.A. 

D.S.U. 

น .บ.  

 2534 

2531 

2530 

2523 

5 สหธน รัตนไพจิตร ศาสตราจารย์ น.ด. 

LL.M.  

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

 2558 

2530 

2527 

2523 

2523 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

6 พันธ์ุทิพย ์กาญจนะจิตรา สายสุนทร รองศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

D.E.A. de droit international 

น.บ. 

 2532 

2528 

2522 

7 ดิเรก ควรสมาคม รองศาสตราจารย์ น.ม. 

น.บ. 

 2547 

2528 

8 เทิดสยาม บุญยะเสนา อาจารย์ น.ด. 

น.ม. 

น.บ. 

 2554 

2548 

2546 

9 มาโนช นามเดช อาจารย์ Docteur en Droit  

Diplôme d'Études Approfondies  

น.บ. 

 2552 

2547 

2534 

10 สมบัต ิพฤฒพิงศภัค อาจารย์ น.ด. 

LL.M 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

 2556 

2546 

2540 

2534 

2531 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   

 ไม่ม ี

  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

 แผน ก แบบ ก 1  

 รายวิชา 100701  วิทยานิพนธ์และรายวิชาจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะกรรมการ

รั บผิดชอบหลั กสู ตรนิ ติ ศ าสตรมหาบัณฑิตอนุ มั ติ เ ป็ นอาจารย์ ที่ ป รึ กษา  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 และประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนีง้านวิจัย

ที่นิสิตด าเนินการเขียนเป็นการศกึษาค้นคว้าด้านกฎหมายที่นิสิตสนใจ มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

เรื่องที่ท าวิจัย โดยน าเอาความรู้จากแนวคิด ทฤษฎีและประสบการณ์มาใช้เป็นประโยชน์ในการเขียน

วิทยานิพนธ์  และนิสิตต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายต่อ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ซึ่งการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 แผน ก แบบ ก 2 

 รายวิชา 100781  วิทยานิพนธ์และรายวิชาจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะกรรมการ

รั บผิดชอบหลั กสู ตรนิ ติ ศ าสตรมหาบัณฑิตอนุ มั ติ เ ป็ นอาจารย์ ที่ ป รึ กษา  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นิสิตต้อง

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ

เทียบเท่า งานวิจัยที่นิสิตด าเนินการเขียนเป็นการศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมายที่นิสิตสนใจโดยน าเอา

ความรู้จากแนวคิด ทฤษฎีและประสบการณ์มาใช้เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ และนิสิตต้อง

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยพะเยา

แตง่ตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ซึ่งการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  

2561 

 แผน ข 

 รายวิชา 100791  การค้นคว้าอิสระและรายวิชาจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะกรรมการ

รับผิดชอบหลั กสู ตรนิ ติ ศ าสตรมหาบัณฑิตอนุ มั ติ เ ป็ นอาจารย์ ที่ ป รึ กษา  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 และประกาศ
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มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นิสิตต้อง

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ

เทียบเท่า  และสอบผา่นการสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน พร้อม

ทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้ง และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าการวิจัย/โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ด้านกฎหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติและสามารถ

เขียนงานวิจัยทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้นิสิตต้องน าเสนอผลกการวิจัยใน

วิทยานิพนธ์และผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อคณะกรรมการผู้ประเมินผล ตามที่ได้รับการ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องสามารถสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ โดยแผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ

ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ หรอืน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper)ได้รับ

การตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ส าหรับแผน ข รายงานการค้นคว้า

อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 

5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก (1) – ตั้งแต่ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 1 เป็นต้นไป 

แผน ก แบบ ก (2) – ตั้งแต่ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 2 เป็นต้นไป 

แผน ข – ตั้งแตภ่าคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 - วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 - วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

แผน ข – การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต  
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5.5 การเตรยีมการ 

 คณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะมีการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่ครบ

ก าหนดตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

และรายวิชาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1  นิสิตจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ภาค

การศึกษาต้น ช้ันปีที่ 1  โดยจะก าหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานและรับการแนะน า

จากที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์  

 ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 นิสิตจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ภาค

การศึกษาต้น ช้ันปีที่ 2 โดยจะก าหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานและรับการแนะน า

จากที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์   

 ส าหรับรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แผน ข นิสิตจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ภาค

การศึกษาต้น ช้ันปีที่  2 โดยจะก าหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานและรับการแนะน า

จากที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการศกึษาค้นคว้า 

 

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

แผน ก แบบ ก 1  นิสติจะต้องน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตอ่คณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์

บัณฑติศกึษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศกึษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้

พิจารณา โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา

หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จากนั้นนิสิต

จัดท าวิทยานิพนธ์โดยมีการแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และนิสิตต้องสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 4-5 คน 

ประกอบด้วยอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและมีการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยให้

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ภายในไม่นอ้ยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการผู้ประเมนิผล  

แผน ก แบบ ก 2  นิสติจะต้องน าเสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ตอ่คณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์

บัณฑติศกึษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศกึษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้

พิจารณา โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา

หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาก่อนนิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  จากนั้นนิสิต

จัดท าวิทยานิพนธ์โดยมีการแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา



42 

 

 

วิทยานิพนธ์ และนิสิตต้องสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน 

อาจารย์ประจ าภายในไม่นอ้ยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการผู้ประเมนิผล  

แผน ข  มีการรายงานความก้าวหน้าการท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเฉพาะเรื่องต่ออาจารย์

ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องเสนอผลการศึกษาที่สมบูรณ์

และน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผล และสอบผา่นการ

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยพะเยาแตง่ตัง้ 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล         มีกิจกรรมในรายวิชาที่ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด

อย่ างมี เหตุมีผล  สามารถคิดวิ เคราะห์อย่ างมี

วิจารณญาณให้เห็นความเชื่อมโยงในเรื่องที่ศึกษา

อย่างรอบด้านและแสดงออกถึงการมีกระบวนการคิด

ได้อย่างเหมาะสม 

 

1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและมี

วินัยในตนเอง 

ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และมี

การก าหนดหัวหน้ากลุ่ม ในการท า งาน รวมทั้ ง

ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนองาน เพื่อ

เป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น า และการเป็น

สมาชิกกลุ่มที่ดี มีความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน

ตนเอง มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า

เรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมสี่วนร่วม

ในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี กิ จ ก ร รมที่ ส อดแทรกคุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร ร ม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อฝึกให้นิสิตมีความรู้คู่

คุณธรรม มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ   

 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 
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  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าช้ันเรียน

ใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมต่อการเข้ามาศกึษาภายในมหาวิทยาลัยนิสิต

ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝกึให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม และการเป็นสมาชิก

กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้ 

อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเสียสละ 

เป็นต้น 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

 (2) ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

 (3) ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

 (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

น ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

  (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

  (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่  ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน

สภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มี

ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
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  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  (1) การทดสอบย่อย 

  (2) การสอบเมื่อนิสติได้ศึกษาจบในแตล่ะรายวิชา 

  (3) ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

  (5) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 

  (6) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน  

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะหแ์ละบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรูเ้ดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือปัญหาที่

ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ 

  (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

     2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) การอภปิรายกลุ่ม 

 (2) ใหน้ิสติมีโอกาสปฏิบัติจริง 

    2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 
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  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น

หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลของการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล 

และความสามารถในการรับผิดชอบ สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดกีับผู้รว่มงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป มีภาวะผูน้ า 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

   ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน และ

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ

ข้อมูล 

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศใหห้ลายหลายสถานการณ ์

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.3.1  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศหรอืคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

      2.5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมอืต่าง ๆ การอภปิราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรียน 
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 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  (1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์อาจท าได้ในระหว่างการเรียนการ

สอนโดยอธิบายให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ปลูกฝังให้รูจ้ักและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะอันทรงคุณค่าเหล่านั้น ปลูกฝัง

ให้นิสิตมีคุณลักษณะนิสัย และรู้จักการควบคุมอารมณ์ การเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีศิลปะในจิตใจ รู้จัก

วิธีการที่เรียนอย่างมีความสุขโดยน าเอาคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะมามีส่วนในการตัดสินใจ ทั้งนี้

เพื่อให้นสิิตได้ใชเ้หตุผลต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

          (1) ประเมินจากการตัดสินใจในการท างานร่วมกันโดยใช้เหตุผล อารมณ ์ความรูส้ึกที่ให้

เกียรตซิึ่งกันและกัน 

          (2) ประเมินจากการที่นิสติเป็นผู้ที่มีอารมณ์สุนทรีย์โดยมีวธิีการให้การเรียนเป็นไปอย่าง

มีความสุข 

          (3) ประเมินจากการที่นิสิตรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีการกระตุ้นให้

เกิดการเรยีนรู้ที่ดีขึ้น 

 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพนั้น ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรูท้ี่ต้องอาศัยสุขภาพที่ดทีั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ อันจะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  เรื่อง

สุขภาพจึงเห็นควรต้องปลูกฝังให้มีการส่งเสริมให้นิสิตดูแลและรักสุขภาพ แนะน าการวางตัวรวมทั้ง

ปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เพราะอนาคตนิสิตนักกฎหมายต้องน า

ความรู้ไปท าประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม การมีบุคลิกภาพดีจะช่วยท าให้เป็นคนที่เคารพเชื่อถือของ

ผูพ้บเห็น ท าให้เสริมความสงา่งาม ความมบีุคลิกภาพ ดูดีให้แก่ตนเอง และนักกฎหมายถือวา่บุคลิกภาพ

เป็นสิ่งส าคัญมากอย่างยิ่ง 
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) ประเมินจากการที่นิสิตได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพของ

ตนเองและคนรอบข้าง 

  (2) ประเมินจากนิสิตได้เห็นความส าคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และแต่งกายถูก

ระเบียบ 

  (3) ประเมินจากการบุคลิกภาพในด้านการพูด การแต่งกาย การแสดงออกซึ่งความ

คิดเห็นหรอืด้านอื่น  

 

2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ )ถ้ามี(  

   2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) น าความรู้และทฤษฎีที่ได้ไปปฏิบัติ  

   (2) มีทักษะในการให้เหตุผลทางกฎหมาย 

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้สถานการณ์สมมุติและการลงมือปฏิบัติจริง 

แสดงบทบาทสมมุติ หรือเข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกฎหมาย  

การศกึษาหรอืวิเคราะหก์รณีศกึษาต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย และการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1) ประเมินความสามารถในการรายงานและน าเสนอผลงานวิชาการ 

(2) ประเมินความสามารถในการรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษา และ

รายงานการศกึษาดูงานในสถานที่อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกฎหมาย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง  

รายวชิา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ 

วเิคราะห์เชิง 

ตัวเลข การ 

สื่อสาร และ

การ 

ใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ 

ส่งเสริมสุขภาพ 

และพัฒนา 

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ 

ปฏิบัตกิาร 

ทางวิชาชีพ 

(ถ้ามี) 

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

หมวดวิชาพื้นฐาน 

100721 กฎหมายอาญาขั้นสงู •   • •  •        •  •      
100722 กฎหมายแพง่ลักษณะสญัญาและละเมิด

เปรียบเทียบ • • • • • • • • • • •  • • •  • •  •  • 

หมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเอกบังคับ 

100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง • • • • • • • • • • •  •  •  •    • • 
100731 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ •   • •  •        •  •    • • 
100732 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบรษิัทเปรียบเทียบ • • • • • • • • • • •  •  •  •     • 
หมวดวิชาเอกเลือก 

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

100741 นิติปรัชญาขั้นสงู   • • • • • • • • • • •  •  •  •     • 
100742 กฎหมายปกครองขั้นสงู • • • • • • • • • • •  •  •  •     • 
100743 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง • • • • • • • • • • •  •  •  •     • 
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รายวชิา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ 

วเิคราะห์เชิง 

ตัวเลข การ 

สื่อสาร และ

การ 

ใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ 

ส่งเสริมสุขภาพ 

และพัฒนา 

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ 

ปฏิบัตกิาร 

ทางวิชาชีพ 

(ถ้ามี) 

100744 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เปรียบเทียบ • • • • • • • • • • •  •  •  •     • 

กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรม 

100751 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ • • • • • • • • • • •  •  •  •     • 
100752 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่งขั้นสงู • • • • • • • • • • •  •  •  •     • 
100753 กฎหมายการจัดการความขดัแย้งและวิธีระงับ

ข้อพิพาททางเลือก • • • • • • • • • • •  •  •  •    • • 

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

100761 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง • • • • • • • • • • •  • • •  •     • 
100762 กฎเกณฑ์วา่ด้วยการขัดกันของกฎหมายขั้นสงู • • • • • • • • • • •  • • •  •     • 
100763 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ • • • • • • • • • • • • • • •  • •    • 
100764 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของ

ประเทศอาเซียนขั้นสงู • • • • • • • • • • •  • • •  •     • 

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 

100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทยีบ •   • •  •  •  •    •  •      
100772 กฎหมายการแขง่ขันทางการค้าและสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา •   • • •   •  •    • 
 

 
•     • 

100773 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญาเปรียบเทียบ                                       •   • • •   •  •    •  •     • 
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รายวชิา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ 

วเิคราะห์เชิง 

ตัวเลข การ 

สื่อสาร และ

การ 

ใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ 

ส่งเสริมสุขภาพ 

และพัฒนา 

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ 

ปฏิบัตกิาร 

ทางวิชาชีพ 

(ถ้ามี) 

วทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

100781 วิทยานิพนธ ์ • • • • • • • • • • • • • • • • •   •  • 
100701 วิทยานิพนธ์  • • • • • • • • • • • • • • • • •   •  • 
100791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง • • • • • • • • • • • • • • • • •   •  • 
รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา     •  •     •    •       
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1  ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา 

 2.1.2 มีการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination)   

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 2.2.1 ภาวะการมีงานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ

การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

 2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

แผน ก เป็นแผนที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวทิยานพินธ์ดังนี้ 

 แผน ก แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และต้อง

ศึกษางานรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Research of Legal Science) อีกไม่

น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรอืท ากิจกรรมทางวชิาการ

อื่นเพิ่มขึน้โดยไม่นับหน่วยกิต แตจ่ะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษางาน

รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หนว่ยกิต 

 แผน ข เป็นแผนที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้า

ด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต และต้องศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 33 หนว่ยกิต 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อแนะแนว

การเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ และเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบัน และคณะ 

ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน 

และการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

            2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

                   2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน 

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผา่นการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  

                   2.1.2 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร

ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

                   2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้

ทันสมัย 

            2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

                   2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 

                   2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

                   2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

                   2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

                   2.2.5 จัดใหอ้าจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

                   2.2.6 จัดใหอ้าจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตร

ปรับปรุงหรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษาตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. บัณฑติ 

     หลักสูตรมีการติดตามบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษาโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้

บัณฑิตในทุกปี ส ารวจภาวะการมีงานท า นอกจากนี้ยังส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความตอ้งการบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

3. นิสิต 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

คณะมกีารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นสิิตทุกคน โดยนิสิตที่มปีัญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และอาจารย์ทุกคนจะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office 

Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ผู้ซึ่งรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรม

เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสติ 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีนิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาโทขึน้ไป ในสาขาวิชานิตศิาสตร์หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
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 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไวส าหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต

ที่เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 คณะได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญ เพิ่มเติมจากคณาจารย์ประจ า 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 หลักสูตร 

จากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของคณะจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปี

เสนอคณบดี รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการ

หลักสูตรและแจ้งให้อาจารย์ในคณะและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 

และระดมความคดิเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป 

 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้การปรับปรุง/พัฒนาและแผนกลยุทธ์การสอนตามผล

การประเมินหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ

มหาวิทยาลัย และความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

5.2 การเรียนการสอน 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ

ในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มี

ประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

ประเมินผู้เรียนจากการวัดและประเมินผลต่าง ๆ เช่น การทดสอบย่อย การสอบเมื่อนิสิตได้

ศึกษาจบในแต่ละรายวิชา ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ ประเมิน

จากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน และการวัดผลและส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

         คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดนิ และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้้วยตนเองของนสิิต 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 คณะมีความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่มี

ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูล เพื่อ

ให้บริการแก่นสิิต อาจารย์ พนักงานของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ส่วนระดับคณะก็มีหนังสอื ต ารา

เฉพาะทาง นอกจากนี ้คณะยังมอีุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

  6.2.1  ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ

สาขาวิชาดังตอ่ไปนี ้

   (1) ต าราเรียน 

    ภาษาไทย  49,285  เล่ม 

    ภาษาต่างประเทศ 16,538  เล่ม 

   (2) วารสาร 

    ภาษาไทย  91  เล่ม 

    ภาษาต่างประเทศ 42  เล่ม 

   (3) โสตทัศนวัสดุ   2,157  เล่ม  

  6.2.2  ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ 

   (1) Science Direct 

    ฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ มีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 - ปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสืบค้นสาระสังเขปของ

บทความวารสารได้ 5,500 ชื่อ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 1,500 ชื่อ 

   (2) springer 

    เป็นส านักพิมพ์ช้ันน าที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลัก ๆ ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น 

Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, 

Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, 

Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and 

Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนือ้หาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็น

ต้น 
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(3) H.W. Wilson 

    เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ที่รวบรวมบทความทางด้านการศึกษา

มากกว่า 478 รายชื่อ ทั้งสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่องอื่น ๆ รายงานประจ าปี ที่ตพีิมพ์ในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ มี

ทั้งบทความจากวารสาร หนังสือ วิจารณ์หนังสอื บทวิจารณ์ ภาพยนตรท์างดา้นการศึกษา พร้อมตาราง

และกราฟประกอบ ซึ่งมีบทความทางดา้นกฎหมายของต่างประเทศ 

   (4) ABI/INFORM Collection 

    เป็นฐานข้อมูลวารสารด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมบทความวารสาร

ด้านการผลิตอุตสาหกรรม การเงนิและบัญช ีเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ภาษี การธนาคาร การตลาด การ

โฆษณา การประกันภัย การธนาคาร การจัดการ การตลาด ธุรกิจบ้านที่ดิน และ โทรคมนาคม การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป ตั้งแต่ปี ค.ศ.

1971-ปัจจุบัน จากวารสารประมาณ 1,963 ชื่อ และมีเอกสารฉบับเต็มกว่า 919 ชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991-

ปัจจุบัน ซึ่งมีบทความทางด้านกฎหมายของต่างประเทศ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

บริการให้อาจารย์ และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานจัดซื้อ

หนังสือนัน้ อาจารย์ผู้สอนและนสิิตมสี่วนรว่มในการเสนอแนะรายชื่อหนังสอื ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น 

นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ

หนังสือ ส าหรับใหศู้นย์บรรณสารและสื่อการศกึษาจัดซื้อหนังสอืด้วย 

 ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ

จะต้องจัดซื้อสื่อการสอนอื่นเพื่อใชป้ระกอบการสอนของอาจารย์ เชน่ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่อง

ฉายสไลด์ เป็นต้น    

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการ

หนังสือ ต ารา วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์ และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอความคิดเห็นต่าง 

ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ   
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

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

1.  มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึงการ

ผลิตบัณฑิตที่คาดหวัง สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) พันธกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   และ

สถานการณภ์ายนอกหรอืการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 ที่สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน

หลักสูตร ก่อนเปิดการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีการประเมินผลการด าเนินการของรายวิชาในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษา และน าไปพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนในภาคการศกึษาต่อไป 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. มีการประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตรใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถิติของนิสิตการบริหาร

จัดการหลักสูตร สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

และน าไปวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. มีการด าเนินการของหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และมีการประชุมหารือเพื่อติดตาม วางแผนปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อย่างสม่ าเสมอ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหมทุ่กคน 

 ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

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

7. อาจารย์ประจ าและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอนของหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติที่มีตอ่บัณฑติใหม่ เป็นไปตามที่หลักสูตรคาดหวัง 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนนั้นพิจาณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี

ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปราย

โต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน

เข้าใจได้ ก็ต้องมกีารปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

 การทดสอบปลายภายเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอน

ไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

   ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการ

ใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินโดยนิสติปีสุดท้าย 

 2.2 ประเมินโดยมหาบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

  2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรอืที่ปรึกษาภายนอก 

 2.4 ประเมินโดยผูใ้ช้มหาบัณฑติ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 

1 คน ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่

ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็

มักจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ
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ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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เอกสารภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน ระดับบัณฑติศึกษา 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรยีบเทยีบแผนการศึกษา หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2557 และหลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 

100701 วิธีวิจัยทางนติิศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science 

 แนวความคิดและความสัมพันธ์ของ

ปรัชญา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ทฤษฎี

และวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ในการค้นคว้าหา

ความรู้ทางกฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอนและ

ระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทางกฎหมาย การ

วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ และเชิง

ผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์และ

การตัง้สมมุติฐานการวิจัยทางนิติศาสตรท่ี์เหมาะสม  

Concepts and relations between 

philosophy and scientific methods, use of theories 

and legal research methods in searching for legal 

knowledge according to process and procedure of 

research methods in legal science, analysis of data 

from qualitative research, quantitative research 

and mixed-method research, appropriate legal 

research design and legal research hypothesis 

 

100711  ระเบียบวธิีวิจัยทางนติิศาสตร์ขั้นสูง 

 3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science 

 แนวความคิดและความสัมพันธ์ของ

ปรัชญา และวิธีการทางวิทยาศาสตร ์จริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ การใช้ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทาง

นิติศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายให้

เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์

ทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 

เชิงปรมิาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัย

ทางนิติศาสตร์และการต้ังสมมุติฐานการวิจัยทาง

นิติศาสตร์ท่ีเหมาะสม  

 Concepts and relations between 

philosophy and scientific methods, research ethics 

involving human subjects, use of theories and 

legal research methods in searching for legal 

knowledge according to process and procedure of 

research methods in legal science, analysis of data 

from qualitative research, quantitative research 

and mixed-method research, appropriate legal 

research design and legal research hypothesis  

ปรับชื่อวิชาภาษาไทย 

100702 กฎหมายอาญาขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Criminology 

 ทฤษฎีและวิวัฒนาการของกฎหมาย

อาญา โครงสร้างความผิดอาญาตามแนวความคิด

ของประเทศท่ีใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมาย

และระบบจารีตประเพณี  การใช้กฎหมายอาญา  

การพัฒนาของกฎหมายอาญาในประเทศต่าง ๆ  

วิ เคราะห์พัฒนาการทางความคิด และทฤษฎี

กฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศต่าง ๆ 

 History and evolution of Criminal Law, 

theories related to criminal responsibility, structure 

of civil law and common Law countries, use of 

criminal Law, tendency of criminal law 

development in various countries, analysis of 

100721  กฎหมายอาญาขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Criminology 

ทฤษฎีและวิวัฒนาการของกฎหมาย

อาญา โครงสร้างความผิดอาญาตามแนวความคิด

ของประเทศท่ีใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมาย

และระบบจารีตประเพณี  การใช้กฎหมายอาญา  

การพัฒนาของกฎหมายอาญาในประเทศต่าง ๆ  

วิ เคราะห์พัฒนาการทางความคิด และทฤษฎี

กฎหมายอาญาท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศต่าง ๆ 

รวมถงึกลุ่มประเทศอาเซียน  

 History and evolution of Criminal Law, 

theories related to criminal responsibility, structure 

of civil law and common Law countries, use of 

criminal Law, tendency of criminal law 

development in various countries, analysis of 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 

development of criminal law concept and theories 

in other countries 

development of criminal law concept and theories 

in other countries including ASEAN countries 

100703 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง  

 3(2-2-5) 

 Advanced Civil and Commercial Law 

 แนวความคิดและหลักกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ลักษณะต่าง ๆ เช่น นิติกรรม สัญญา หนี้ 

ทรัพย์  และอ่ืน ๆ พัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ

อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะหแนวคิดและแนวค าพิพากษา 

ปัญหาทางปฏิบัติ ท่ี เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ของไทยและตา่งประเทศ 

 Conception and principles of civil and 

commercial law such as juristic act, contracts, 

obligations, property, development of civil and 

commercial law in comparison with law of other 

countries, analysis of concept and legal approach 

in case law, practical problems in civil and 

commercial law of both Thailand and other 

countries 

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิด

เปรยีบเทียบ   3(2-2-5)  

 Comparative law of contract and tort  

 แนวความคิดและหลักกฎหมายแพ่ ง

ลักษณะสัญญาและละเมิด พัฒนาการใหม่  ๆ ใน

กฎหมายลักษณะสัญญาและละเมิดเปรยีบเทียบกับ

กฎหมายของประเทศอ่ืน รวมท้ังประเทศในกลุ่ม

อาเซียน ท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์แนวคิดและแนวค า

พิพากษา ปัญหาทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย

ลักษณะสัญญาและละเมดิของไทยและตา่งประเทศ 

 Conception and principles of contract 

and tort laws, development of contract and tort 

laws in comparison with law of other countries 

including ASEAN countries, analysis of concept 

and legal approach in case law, practical problems 

in contract and tort laws of both Thailand and 

other count 

ปรับชื่อวิชาภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

  100772 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและสิทธิ

ในทรัพย์สนิทางปัญญา  3 (2-2-5) 

 Trade Competition Law and Intellectual 

Property Rights 

นโยบายป้องกันการผูกขาดและกฎหมาย

การแข่งขันทางการค้าของไทย การผูกขาดทาง

การค้าและผลกระทบ รูปแบบการกระท า ท่ี

ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม การ

ใชบั้งคับกฎหมายการแข่งขันทางการคา้ การใชส้ิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาในทางท่ีก่อให้เกิดการ

ผูกขาดหรือมีผลกระทบต่อการแข่งขัน นโยบาย

ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลของ

นโยบายต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการป้องกัน

การจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมในกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและต่างประเทศ 

รวมท้ังประเทศในกลุ่มอาเซียน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

เปิดรายวิชาใหม่ 
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กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาในภาคอุตสาหกรรม  

Anti-monopoly policy and trade 

competition law of Thailand, trade monopoly and 

its impacts, types of conducts leading to unfair 

competition, enforcement of trade competition 

law, abuse of intellectual property rights leading 

to monopoly or having an adverse effect on 

competition, innovation policy and its impact on 

trade competition law and intellectual property 

law, measures for preventing an unfair restriction 

on competition in the Thai intellectual property 

laws and other countries including ASEAN 

countries, interaction between trade competition 

law and intellectual property rights in industrial 

sectors. 

 100762  กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย

 ขั้นสูง    3(2-2-5) 

 Advanced Rules on Conflict of Laws 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมาย 

นิติสัมพันธ์ของเอกชนตามกฎหมายเอกชนท่ีมี

ลักษณะระหว่างประเทศ หลักท่ัวไปว่าด้วยการ

ขัดกันของกฎหมาย และการแก้ปัญหาการขัดกัน

ของกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ การขัดกันของเขต

อ านาจศาลและการย้อนส่ง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ

ขัดกันของกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

ขัดกันแห่งกฎหมาย 

 Theories on conflict of laws, legal 

relations under private law with international 

characteristics, general principles of conflict of 

laws and its solutions to the problem of conflict of 

law, conflict of jurisdictions and renvoi, rules of the 

conflict of laws under Act on Conflict of Laws  

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 100771 กฎหมายการลงทุนเปรยีบเทียบ  

 3 (2-2-5) 

 Comparative Investment Law 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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 แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับ

การลงทุนทางตรง เปรียบเทียบระหว่างกฎหมาย

การลงทุนของไทยกับกฎหมายการลงทุนของ

ต่างประเทศ เปรียบเทียบการคุ้มครองและการ

ส่งเสริมการลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

โดยประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งออกการลงทุน 

เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายลงทุนในไทยกับ

ต่างประเทศ รวมท้ังประเทศในกลุ่มอาเซียน 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศทวิภาคี และพหุภาคี

เกี่ยวกับการลงทุน ประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย

เกี่ยวกับการลงทุน 

 Concepts, policies and laws related to 

direct investment, comparison between Thai 

investment law and investment law of other 

countries, comparison of protection and promotion 

of inward and outward investment by host country 

and home country of investment, comparison of 

enforcement of investment law in Thailand and 

other countries including ASEAN countries, 

bilateral and multilateral investment treaties; 

issues pertaining to laws on investment 

100706  ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย   

 1(1-0-2) 

 English for Legal Research 

 การ อ่านกฎหมาย  กฎข้อ บังคับ  ค า

พิพากษา รายงาน บทความและหนังสือกฎหมาย

เป็นภาษาอังกฤษ ความหมายและการใช้ค าและ

ศัพท์ทางกฎหมาย เขียนบทความและรายงานทาง

กฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ การใช้และความเข้าใจ

มาตรฐานระบบการอ้างอิงเอกสารท่ีใช้ในการเรียน

กฎหมาย การร่างเอกสารทางกฎหมายและสัญญา

ท่ีเกี่ยวกับการวิจัยทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ 

 Reading law, regulations, case law, law 

reports, law journals, and legal text books in 

English, meaning and use of words and 

vocabularies in legal context, writing law article 

and essay in English, using and understanding 

standard for citation of legal study, drafting legal 

 

 

ปิดรายวิชา 
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documents and contracts relating to legal research 

in English   

100713  กฎหมายพยานหลักฐานเปรยีบเทียบ  

 3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence 

 หลักการของกฎหมายพยานหลักฐาน 

เปรียบเทียบหลักกฎหมายลักษณะพยานภายใต้

กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศท่ีใช้ระบบวิธี

พิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน หลักการรับ

ฟังและหลักการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานของ

กฎหมายลักษณะพยาน บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ

กฎหมายพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา กระบวนการการสืบค้นและ

แสวงหาพยานหลักฐาน 

 Principles of evidence law, comparison 

between evidence law of Thailand and other 

countries in both area of procedures of accuse and 

inquiry systems, principles of hearing and 

weighing evidences under evidence law, 

provisions relating to law of evidence under Civil 

Procedure Code and Criminal Procedure Code, 

processes of investigation and discovery of 

evidence 

 

100722  กฎหมายพยานหลักฐานเปรยีบเทียบ  

 3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence 

 หลักการของกฎหมายพยานหลักฐาน 

เปรียบเทียบหลักกฎหมายลักษณะพยานภายใต้

กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมท้ัง

ประเทศในกลุ่มอาเซียน ท่ีใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบ

กล่าวหาและแบบไต่สวน หลักการรับฟังและ

หลักการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานของกฎหมาย

ลักษณะพยาน บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา กระบวนการการสืบค้นและแสวงหา

พยานหลักฐาน 

 Principles of evidence law, comparison 

between evidence law of Thailand and other 

countries including ASEAN countries in both area 

of procedures of accuse and inquiry systems, 

principles of hearing and weighing evidences 

under evidence law, provisions relating to law of 

evidence under Civil Procedure Code and Criminal 

Procedure Code, processes of investigation and 

discovery of evidence 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

100731  กฎหมายธุรกจิขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Business Law 

ลักษณะขององค์กรธุ รกิ จสมั ย ใหม่  

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจ หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของกรรมการและการจัดการของ

ผู้บริหาร  สิทธิของผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้

ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย และความรับผิดชอบ

ของบริษัทต่อสังคม  การขยายและครอบง ากิจการ 

การจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท

จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และองค์กรร่วมทุนเพื่อ

ประกอบธุรกจิ 

Characteristic of modern business 

enterprise, law relating to authority, 

100732 ก ฎ ห ม า ย ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น แ ล ะ บ ริ ษั ท

 เปรยีบเทียบ   3 (2-2-5) 

 Comparative Company and Partnership 

 Law  

 ลักษณะของห้างหุ้ นส่วนและบริ ษัท 

กฎหมายเกี่ ยวกับอ านาจ หน้า ท่ี  และความ

รับผิดชอบของกรรมการและการจัดการของ

ผู้บริหาร  สิทธิของผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้

ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย ความรับผิดชอบของ

บริษัทต่อสังคม  การควบกิจการ หลักการและการ

บังคับใช้กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทในประเทศ

ไทยและในต่างประเทศ เปรียบเทียบกฎหมายห้าง

หุ้ นส่ วนและบริ ษัท ท้ั ง ของประ เทศไทยและ

ปรับชื่อวิชาภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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responsibilities and liabilities of directors and 

executive management, rights of shareholders, 

relationship between majority of shareholders and 

minority of shareholders, corporate social 

responsibility, extension and takeover of business, 

operating subsidiary in business group, limited 

companies, public company limited, and joint 

venture company for business 

ต่างประเทศ รวมท้ังประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ปัญหาปัจจุบันของกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

การก ากับดูแลกิจการในกฎหมายบริษัท บทบาท

และความส าคัญของกฎหมายห้างหุ้นส่วนและ

บรษัิทในการพัฒนาเศรษฐกจิ 

Characteristic of the company and 

partnership, laws relating to the authority, 

responsibilities and liabilities of directors and 

executive management, rights of shareholders, 

the relationship between the majority of 

shareholders and the minority of shareholders; 

corporate social responsibility, takeover of 

business, principles and enforcement of company 

and partnership law in Thailand and other 

countries, comparison between company and 

partnership law of Thailand and other countries 

including ASEAN countries, current issues in 

company and partnership Law, corporate 

governance in company law, role and importance 

of company and partnership law in economic 

development 

100714  กฎหมาย วิ ธี พิ จ า รณาความ อ าญา

เปรยีบเทียบ  3(2-2-5) 

 Comparative Criminal Procedure 

 แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีส

บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน อ านาจของรัฐใน

การด าเนินคดีอาญา เปรยีบเทียบวิธีพิจารณาความ

อาญาของประเทศท่ีใช้ ระบบกฎหมายจารีต

ประเพณี และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรใน

ภาคพื้นยุโรป วิเคราะห์ประวัติ วิวัฒนาการของ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่าง 

ๆ ผลกระทบของการบัญญัติ  การตีความ  และการ

บังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีต่อ

สังคม  ประเด็นปัญหาในวิธีพิจารณาความอาญา

และการบังคับใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 Concepts and theories of procedural law 

in relation to citizen’s rights, power of state  in  

handling  criminal cases, comparison of criminal 

100751  กฎหมาย วิ ธี พิ จ า รณาความอาญา

เปรยีบเทียบ  3(2-2-5) 

 Comparative Criminal Procedure 

 แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีส

บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน อ านาจของรัฐ

ในการด าเนินคดีอาญา เปรียบเทียบวิธีพิจารณา

ความอาญาของประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีต

ประเพณี และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรใน

ภาคพื้ นยุ โ รป  รวม ท้ังกลุ่ มประ เทศอา เซี ยน 

วิเคราะห์ประวั ติ วิวัฒนาการของกฎหมายวิธี

พิ จารณาความอาญาไทยในยุคสมัย ต่า ง  ๆ 

ผลกระทบของการบัญญัติ  การตีความ  และการ

บังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีมีต่อ

สังคม  ประเด็นปัญหาในวิธีพิจารณาความอาญา

และการบังคับใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 Concepts and theories of procedural law 

in relation to citizen’s rights, power of state  in  

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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procedures employed in common law and civil law 

countries in Europe, analysis of history and 

development of Thai criminal procedural law in 

different period, impact of enactment of procedural 

law and enforcement of criminal procedure on 

society, current issues in criminal procedures and 

enforcement of criminal procedure law 

 

handling  criminal cases, comparison of criminal 

procedures employed in common law and civil law 

countries in Europe including ASEAN countries, 

analysis of history and development of Thai 

criminal procedural law in different period, impact 

of enactment of procedural law and enforcement 

of criminal procedure on society, current issues in 

criminal procedures and enforcement of criminal 

procedure law 

 100716 ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทยีบ  

 3(2-2-5) 

 Comparative Law on Environment and 

Natural Resource 

 ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบของกลุ่มประเทศ

อาเซียน เปรยีบเทียบระบบกฎหมาย ประวัตศิาสตร์

กฎหมาย ระบบศาล และเนือ้หาและวิธีพิจารณาอัน

เ กี่ ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติของไทยและตา่งประเทศ   

 Comparison of law and policies 

concerning environmental and natural resources in 

ASEAN counties, comparison of legal system, legal 

history, court system, and substantive and 

procedural environmental and natural resource law 

in Thailand and other countries  

 

100744 ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทยีบ  

 3(2-2-5) 

 Comparative Law on Environment and 

Natural Resource 

 ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบของกลุ่มประเทศ

อาเซียน เปรยีบเทียบระบบกฎหมาย ประวัตศิาสตร์

กฎหมาย ระบบศาล และเนือ้หาและวิธีพิจารณาอัน

เ กี่ ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติของไทยและต่างประเทศ 

รวมท้ังประเทศในกลุม่อาเซียน   

 Comparison of law and policies 

concerning environmental and natural resources in 

ASEAN counties, comparison of legal system, legal 

history, court system, and substantive and 

procedural environmental and natural resource 

law in Thailand and other countries including 

ASEAN countrie 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

100721  กฎหมายพาณิชย์นาวีขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Maritime Law 

 แนวคิดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการเดินเรือและกิจการทางทะเล การ

ละเมิดและข้อพิพาทจากกิจการทางทะเล การกัก

เรือ ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจรัฐกับเอกชนใน

ภาคมหาชน และความสัมพันธ์ ในภาคเอกชน

ระหว่างเอกชนและเอกชน การวินิจฉัยข้อพิพาท

เกี่ยวกับการเดนิเรอืและกิจการทางทะเล  

 ปิดรายวิชา 
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 Philosophy and theories of Maritime Law, 

tort and disputation on maritime activities, 

embargo, relations between authority of state and 

people in term of public section, relations between 

private persons, and adjudicate on maritime 

disputation 

100722  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง 

3(2-2-5) 

 Advanced International Trade Law 

 วิเคราะห์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับการน าเข้าและ

ส่งออกของไทยในกรณีสินค้าท่ัวไปและกรณีเฉพาะ 

กฎหมายและพิธีการทางศุลกากร หลักกฎหมาย

การค้าของต่างประเทศภายใต้ความตกลงทางการ

ค้าระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 

และองค์การการค้าโลก  หลักการการเปิดเสรี

ทางการคา้ และการส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรม และ

ความตกลงท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ความตกลงว่าด้วย

อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การอุดหนุนและ

มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดและการต่อต้านการ

ทุ่มตลาด กฎเกณฑ์และกฎระเบียบทางการค้า

บรกิารระหว่างประเทศขององค์การการคา้โลก 

 Analysis of International Trade Law, law 

on controlling and supervision of import and export 

from Thailand in both general and specific goods, 

law and procedures on customs, legal principles in 

trade law of other countries under trade 

agreements of GATT and WTO, principles of trade 

liberalization and promotion of fair trade, and 

related arrangements such as technical barriers to 

trade, subsidies and countervailing measures, 

dumping and anti-dumping, WTO rules and 

regulations on international trade in services 

 

  ปิดรายวิชา 

100732  กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททาง

ธุรกจิและอนุญาโตตุลาการ  3(2-2-5) 

 Law on Settlement of Commercial 

Disputes and Arbitration 

100753  กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธี

ระงับข้อพิพาททางเลอืก  3(2-2-5)  

 Law on Conflict Management and 

Alternative Dispute Resolution 

ปรับชื่อวิชาภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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 ความส าคัญและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก

ข้อพิพาททางธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ รูปแบบและ

เหตุผลในการเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาททาง

ธุรกจิ ทฤษฎ ีหลักกฎหมายและเทคนิควิธีท่ีน ามาใช้

ในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจในแต่ละรูปแบบ 

วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการ ข้อดีและข้อเสีย

ของวิธีการอนุญาโตตุลาการ ข้อพิจารณาในการ

เจรจาและยกร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ  การ

เ ลื อ ก ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ส ถ า น ท่ี ส า ห รั บ ก า ร

อนุญาโตตุลาการ กฎหมายอนุญาโตตุลาการใน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

 Importance and impacts arising from 

various commercial disputes, models and reasons 

for choosing alternative method in settling 

commercial disputes, theories, principles and 

techniques applied in course of settlement of each 

type of commercial disputes, evolution of 

arbitration, advantages and disadvantages of 

arbitration, consideration in negotiation and 

drafting arbitration contracts, choice of law and 

place for arbitration, law of arbitration at national 

and international levels 

 เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมาย

อาญาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง วิธีการ

ระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ รวมท้ังประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยเน้น การ

หลกีเลี่ยง การเจรจาตอ่รอง การไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท 

อนุญาโตตุลาการ การฟ้องร้อง การเผชิญหน้า

อย่างสันติ กฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ

วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก หลักการเจรจา

ต่อรอง  กฎเกี่ ย วกับการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อพิพาท 

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ  และการพิจารณา

พิพากษาโดยศาล  

 Comparison of philosophy and theories 

of criminal law on conflict management, 

alternative dispute resolution in Thailand and other 

countries including ASEAN countries, models of 

conflict management emphasizing on avoidance, 

negotiation, arbitration, litigation, non-violence 

confrontation, rules and regulations concerning 

alternative dispute resolution, principle of 

negotiation, rules of mediation, arbitration law and 

litigation  

100741  กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาขั้นสูง  

 3(2-2-5) 

 Advanced Intellectual Property law 

 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้

ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาของไทย เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย

สิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมาย

ความลับทางการค้า กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 

กฎหมายคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ และ

กฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม เปรียบเทียบ

กฎหมายทรั พ ย์ สิ นทา ง ปัญญาของ ไ ทย กั บ

ต่างประเทศ ขอบเขตการให้ความคุ้มครองและการ

ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อยกเว้นการ

ละเมิด การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาในรูปของสัญญา การบังคับใช้กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน

100773  ก ฎ ห ม า ย ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า

เปรยีบเทียบ  3(2-2-5) 

 Comparative Intellectual Property law 

 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้

ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาของไทยโดยเน้น กฎหมายลิขสิทธิ์  

กฎหมายสทิธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้า 

เปรียบเทียบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

กับต่างประเทศ รวมท้ังประเทศในกลุ่มอาเซียน 

เปรียบเทียบขอบเขตการให้ความคุ้มครองและการ

ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เปรียบเทียบ

ข้อยกเว้นการละเมิด เปรียบเทียบการบังคับใช้

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีพิจารณาคดี

ทรัพย์สินทางปัญญาในศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการคา้ระหว่างประเทศ  

ปรับชื่อวิชาภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ทางปัญญาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ  

 Protection of intellectual property under 

international agreements and Thai intellectual 

property law such as copyright law, patent law, 

trademark law, trade secret law, plant variety 

protection law, geographical indication protection 

law, and law on protection of layout-designs of 

integrated circuits, comparison between Thai 

intellectual property law and law of other 

countries, scope of protection and infringement of 

intellectual property rights, exceptions, licensing 

under licence agreement, enforcement of 

intellectual property law, procedure for intellectual 

property cases in Intellectual Property and 

International Trade Court 

 Protection of intellectual property under 

international agreements and Thai intellectual 

property law emphasizing on copyright law, 

patent law, and trademark law, comparison 

between Thai intellectual property law and law of 

other countries including ASEAN countries, 

comparison of scope of protection and 

infringement of intellectual property rights, 

comparison of exceptions, comparison of 

enforcement of intellectual property law and 

procedure for intellectual property cases in 

Intellectual Property and International Trade Court 
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100742  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 

3(2-2-5) 

 Advanced Information Technology Law 

 สังคมข้อมูลข่าวสาร พัฒนาการทาง

กฎหมายและกฎข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ การบริหารควบคุมด้านอินเทอร์เน็ต 

สทิธิมนุษยชนและอนิเทอรเ์น็ต ทรัพย์สนิทางปัญญา

และอินเทอร์ เ น็ต อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  

พาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  และประเด็น อ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Information society, development of law 

and regulations relating to information technology, 

internet governance, human rights and internet, 

Intellectual property and Internet, computer crime, 

electronic commerce, and contemporary issues 

relating to law on information technology 

 ปิดรายวิชา 
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100715  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง 

3(2-2-5) 

 Advanced Civil Procedure 

 แนวความคดิและทฤษฎขีองกฎหมายวิธีส

บัญญัติ เกี่ยวกับข้อพิพาทและสิทธิทางแพ่งและ

พาณิชย์  รูปแบบองค์กรในการยุติข้อพิพาทประเภท

ต่างๆ  วิเคราะห์นิติปรัชญาขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของ

การให้ความยุติธรรมทางแพ่ง  ผลกระทบของ

กฎหมายวิธีสบัญญัติและการพัฒนาเศรษฐกิจและ

การพาณิชย์  ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน

กฎหมายวิธีสบัญญัติ  ประเด็นปัญหาในวิธีการ

พิจารณาความแพ่งและการบังคับใช้กฎหมาย

วิธีการพิจารณาความแพ่ง 

 Concepts and theories of civil procedure 

concerning dispute and right in civil and 

commercial cases, forms of organization 

responding to settle various disputes, analysis of 

legal philosophy relating to justice in civil cases 

from fundamental level to advanced degree, effect 

of civil procedure law in economic development 

and commercial, international corporation in civil 

procedure law, current issues in civil procedure 

and enforcement of civil procedure law 

100752  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง       

3(2-2-5) 

 Advanced Civil Procedure Law 

 แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธี 

สบัญญัติ เกี่ยวกับข้อพิพาทและสิทธิทางแพ่งและ

พาณิชย์  รูปแบบองค์กรในการยุติข้อพิพาทประเภท 

ต่าง ๆ  วิเคราะห์นิติปรัชญาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

ของการให้ความยุติธรรมทางแพ่ง  ผลกระทบของ

กฎหมายวิธีสบัญญัติและการพัฒนาเศรษฐกิจและ

การพาณิชย์  ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน

กฎหมายวิธีสบัญญัติ  ประเด็นปัญหาในวิธีการ

พิจารณาความแพ่งและการบังคับใช้กฎหมาย

วิธีการพิจารณาความแพ่ง 

 Concepts and theories of civil procedure 

concerning dispute and right in civil and 

commercial cases, forms of organization 

responding to settle various disputes, analysis of 

legal philosophy relating to justice in civil cases 

from fundamental level to advanced degree, 

effect of civil procedure law in economic 

development and commercial, international 

corporation in civil procedure law, current issues 

in civil procedure and enforcement of civil 

procedure law 

ปรับชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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รายงานการประชุมวิพากษห์ลักสูตร 
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Cornell University, U.S.A.  

พ.ศ. 2540 Master of Laws  

University of Pennsylvania, U.S.A.  

พ.ศ. 2536 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครฯ 

พ.ศ. 2523 

 

พ.ศ. 2522 

ประกาศนยีบัตรเนติบัณฑิตไทย 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานครฯ 

นิตศิาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานครฯ 
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ผลงานวิจัย 

พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ และ ศักดิ์ชาย จินะวงศ์ (มกราคม-มิถุนายน 2559). “การเผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมายในเรือนจ ากับการเพิ่มโอกาสของผู้ต้องขังในการเข้าถึงความยุติธรรม” 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559,  

1-17. 

พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ และศักดิ์ชาย จินะวงศ์ (กรกฎาคม 2558). รายงานวิจัยการศึกษาสิทธิ

ผู้ต้องขังหญิงในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย: ศึกษากรณีเรือนจ าจังหวัดล าพูน. 

กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการใน พระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา. 

 

ผลงานวิชาการ 

พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ (สิงหาคม 2559). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. 

พิมพ์ครัง้ที่ 3. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วญิญูชน. ISBN : 9786162695025, 259 หนา้. 

Panarairat Srichaiyarat, Lisa Bliss, Witoon Taloodkum (September 2015).  “Clinical Legal Education 

in   Thailand,” in Shuvro Sarker (ed.) Clinical Legal Education in Asia Accessing Justice 

for the Underprivileged, New York: Palgrave Macmillan.  ISBN : 978-1-349-55631-1, 

159-176. 
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นายนภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
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สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  
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พ.ศ. 2545 Master of Laws (Commercial Law) 

Monash University, Australia  

พ.ศ. 2541 นิตศิาสตร์บัณฑิต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานครฯ    

 

ผลงานวิจัย  

Noppanun Supasiripongchai (June 2018). Parallel importation and intellectual property law in 

Thailand. Official Conference Proceedings of the Asian Conference on the Social 

Sciences 2018. ISSN: 2186 – 2303, 193-203. (Kobe, Japan) 

Noppanun Supasiripongchai (November 2017). Parallel importation of patented products in Thailand: 

the need for the new patent exhaustion regime in the light of the ASEAN Economic 



144 

 

 

Community (AEC). Queen Mary Journal of Intellectual Property, Volume 7, Issue 4, 
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ผลงานวิชาการ 

Noppanun Supasiripongchai (October 2016). The development of the copyright exception in Thailand: 

Where has it come from, Where is it now under the Thai Copyright Amendment Act 

2015, and Where is it heading?. European Intellectual Property Review, Volume 38, 

Issue 10, 620-632. (United Kingdom)   
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ประวัติ 

นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร 

Miss. Patrawam Rattanakaset 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35199000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1614  

095-675-3313 

Email airpatra@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 Docteur en Droit  
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พ.ศ. 2547 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  กรุงเทพมหานครฯ 

พ.ศ. 2543 นิตศิาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ 

  

ผลงานวิจัย 

ภัทราวรรณ รัตนเกษตร. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560). การป้องกันการกระท าความผิดอาญาของเด็ก

และเยาวชน : เกณฑ์อายุในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” วารสารรามค าแหง 

ฉบับนิตศิาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2560. หนา้ 55-81. 

ภัทราวรรณ รัตนเกษตร.  (มกราคม 2558). Soft law กับการพัฒนากฎหมายในอนาคต, รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยา วิจัยครั้งที่ 4 , 29-30 มกคราคม, 

หนา้ 1110-1122, 2558. 

ภัทราวรรณ รัตนเกษตร. (มกราคม 2558). บทบาทของกฎหมายเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

ของกิจการ, วารสารรามค าแหง ฉบับนิตศิาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, 44-55. 
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พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนน
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University of Auckland, New Zealand  
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พ.ศ. 2540 นิตศิาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานครฯ 

 

ผลงานวิจัย 
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หลากหลายทางชีวภาพ: กรณีการอนุรักษ์พื้นที่ม่อนหินเขียว ชุมชนห้วยยางขาม พะเยา”. 
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มกราคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา. หนา้ 2146-2161. 

นิภาภรณ ์ลาภเสถียร และ ดร.ธิติ ไวกวี. (พฤศจกิายน 2560). “มาตรการในการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมในกิจกรรมการควบคุมและก าจัดแมลงและสัตว์พาหะน าโรคในการอนามัย

สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดสิทธิในการด ารงชีวติอยู่ในระบบนิเวศที่ดี”. รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ล าปาง น าทางประชาชน 

พัฒนาสู่สากล”, วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง , 

หนา้ 308-323.  
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LL.M. 

 

LL.M. 

น.บ. 

 University of Edinburgh, 
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(Tres Honorable) 

น.ม 

น.บ. 

 Universitié d’Aix-Marseille, 
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มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
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4 นายธิต ิไวกวี 310100063XXXXX อาจารย์ Ph.D 

LL.M. 

 

น.บ. 
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มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

180 180 180 180 180 

 


