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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 71 
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 อาจารยประจําหลักสูตร  
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรนิติศาสตร 87 
 สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ  
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
ภาคผนวก จ ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 117 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง คณะนิติศาสตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :     25520221105367 
ภาษาไทย :     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Laws  Program in Laws 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)   : นิติศาสตรบัณฑิต  (นิติศาสตร) 
 ชื่อยอ (ไทย)   : น.บ. (นิติศาสตร)  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws (Laws) 
 ชื่อยอ (อังกฤษ) : LL.B (Laws) 
 

3. วิชาเอก 
 ไมมี 
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา 143 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช  

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย  
5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักเรียนไทยหรือนักเรียนตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได 
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่  5/2560 เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2560 
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.

2560 
6.4 เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ในปการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  8.1  กลุมอาชีพองคกรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไดแก ปลัดอําเภอ ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร  นิติ
กรในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ
กฎหมาย เปนตน 
  8.2  กลุมอาชีพองคกรภาคเอกชน ไดแก นิติกรของหนวยงานเอกชน ธนาคาร ที่ปรึกษาของหนวยงาน
ภาคธุรกิจ เปนตน 
  8.3  กลุมอาชีพอิสระ ไดแก ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน 

 
9. ชื่อนามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาเขตสงขลา 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายศรุต  จุยมณ ี อาจารย น.ม. 
น.บ.ท. 
 
 
น.บ. 

กฎหมายมหาชน 
เนติบัณฑิตไทย 
 
 
นิติศาสตร 

ม.รามคําแหง 
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 
ม.รามคําแหง 

2542 
2547 

 
 

2536 
2 นายศาสตรา  แกวแพง อาจารย LL.M. 

 
น.บ. 

Master of Laws 
Business Law  
นิติศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
ม.สงขลานครินทร 

2551 
 

2549 
3 นางสาวจันทราทิพย  สุขุม อาจารย น.ด. 

น.ม. 
 
น.บ. 

กฎหมาย 
กฎหมายระหวาง
ประเทศ  
นิติศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร 
 
ม.ธรรมศาสตร 

2559 
2551 

 
2538 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

4 นางสาวหทัยกาญจน 
กําเหนิดเพชร 

อาจารย LL.M. 
 
น.บ.ท. 
 
 
น.บ. 

Master of Laws  
 
เนติบัณฑิตไทย 
 
 
นิติศาสตร (เกียรติ
นิยมอันดับ 1) 

Durham University, 
United Kingdom  
สํานักอบรมศึกษา 
ก ฎ ห ม า ย แ ห ง เน ติ
บัณฑิตยสภา 
ม.สงขลานครินทร 
 

2555 
 

2552 
 
 

2549 

5 นางจิรนันท  ไชยบุบฝา 
 

อาจารย น.ม. 
 
น.บ.ท. 
 
 
น.บ. 

กฎหมายการเงิน
และภาษีอากร 
เนติบัณฑิตไทย 
 
 
นิติศาสตร (เกียรติ
นิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 
สํ า นั ก อ บ ร ม ศึ ก ษ า
ก ฎ ห ม า ย แ ห ง เน ติ
บัณฑิตยสภา 
ม.สงขลานครินทร 
 

2555 
 

2552 
 
 

2549 

 

 วิทยาเขตพัทลุง 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายธนากร  โกมลวานิช ผูชวย
ศาสตราจารย 

น.ม. 
น.บ.ท. 
 
 
น.บ. 

กฎหมายมหาชน 
เนติบัณฑิตไทย 

 
 

นิติศาสตร 

ม.ธุรกิจบัณฑิตย 
สํ า นั ก อ บ ร ม ศึ ก ษ า
ก ฎ ห ม า ย แ ห ง เน ติ
บัณฑิตยสภา 
ม.ธรรมศาสตร 

2549 
2539 

 
 

2536 
2 นายปพนธีร  ธีระพันธ อาจารย LL.M. 

 
น.ม. 
น.บ. 

Master of Laws 
International  
กฎหมายมหาชน 
นิติศาสตร 

La Trobe  
University, Australia 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย 

2556 
 

2553 
2549 

3 นายธีรยุทธ ปกษา อาจารย น.ม. 
น.บ. 

กฎหมายธุรกิจ 
นิติศาสตร 

ม.อัสสัมชัญ 
ม.ทักษิณ 

2555 
2551 

4 นายเอกราช  สุวรรณรัตน อาจารย น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร 
นิติศาสตร 

ม.รามคําแหง 
ม.ทักษิณ 

2554 
2551 

5 นายศิริชัย กุมารจันทร อาจารย น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร
นิติศาสตร 

ม.รามคําแหง 
ม.ทักษิณ 

2554 
2551 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง  
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งกอใหเกิด
ความสนใจในสาขาวิชานิติศาสตรเปนอันมาก นับตั้งแตการปฏิรูปการเมืองซึ่งนําไปสูการรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ความตื่นตัวในสิทธิและหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
ความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น การเกิดขึ้นขององคกรอิสระตาง ๆ เชน ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ประเด็นเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ มี
ความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ และบทบาทของกฎหมายในการสรางความเปนธรรมในสังคมเปนเรื่องที่ไดรับความ
สนใจมาก นอกจากนี้การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกลายเปนนโยบายสําคัญที่รัฐบาลตอง
ดําเนินการเพื่อใหมีการกระจายอํานาจทางการบริหาร การคลัง การจัดบริการสาธารณะ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกทองถิ่น  
 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกอใหเกิดภาวการณแขงขันในยุคโลกาภิวัตนที่มีการสื่อสาร

ที่รวดเร็วในโลกไรพรมแดน  ตลอดจนโยบายเปดเสรีทางการคา ซึ่งในป พ.ศ. 2558 เปนปที่สมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) วางเปาหมายสู
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ และนโยบายการเปดเสรีก็เปนสวนหนึ่งของการรวมตัวเปน
ประชาคมในครั้งนี้ดวย การเปดเสรีของประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบนั้น เปนประเด็นที่มี
การถกเถียงกันมาเปนเวลานาน และสงผลตอกฎหมายของชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งกฎหมายของประเทศไทย ซึ่ง
ตองปรับใหสอดคลองกับความเปนประชาคมอาเซียน  

 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิตใหประสิทธิภาพโดยมุงใหนิสิตมีความรู ความชํานาญ และทักษะเชิงวิชาการดานกฎหมาย 
สามารถนําทกัษะ ความรูมาประยุกตในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ  

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถควบคูกับ
การมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจการผลิตบัณฑิต วิจัย 
และการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงมุง
พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธดานบุคคล และความ
รับผิดชอบทักษะการวิเคราะหเชิงปริมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสาร 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี ้
1. วิชาบังคับ     จํานวน 18 หนวยกิต 

1.1 กลุมการใชภาษา    จํานวน   9 หนวยกิต 
1.2 กลุมบูรณาการ    จํานวน   9 หนวยกิต 

2. วิชาเลือก     จํานวน 12 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก   จํานวน   3 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเลือก    จํานวน   9 หนวยกิต 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ถามี) 
  ไมม ี
13.1.3 กลุมวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น (ถามี) 

 ไมม ี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
 ไมมี 
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหอาจารยประจําที่สังกัดสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น 
ที่ ได รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป นผู สอน  โดยมี รองอธิการบดีที่ ได รับมอบหมายให รับผิ ดชอบ 
ดานวิชาการเปนผูกํากับดูแล และฝายวิชาการเปนผูประสานงาน 

13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ     ไมม ี
13.3.3 รายวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น   ไมม ี
 

14. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น 
ลําดับ หนวยงาน โครงการ/กิจกรรม 

1 University of Bengkulu, Faculty of Law 
ประเทศอินโดนีเซีย  

การแลกเปลี่ยนอาจารยและการสง
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

2 Hunan University, Faculty of Law ประเทศจีน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

นักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะเชิงปฎิบัติ นํายุติธรรมสูสังคม 
1.2 ความสําคัญ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความมุงหมายผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูกฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติใหสามารถประกอบวิชาชีพแขนงตาง ๆ ได โดยการฝกฝนใหนิสิตรูจักใชเหตุผล สามารถปรับบท
กฎหมายเขากับขอเท็จจริง ตลอดจนตีความกฎหมายไดถูกตองเปนธรรมตามเจตนารมณและสําเร็จการศึกษาเปน
บัณฑิตทางกฎหมายผูดํารงตนอยูในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีความหนักแนน 
มั่นคง มีจิตสํานึกทางสังคม มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ ใฝเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนใชความรู
ในทางท่ีเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาต ิ

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรูความสามารถทางกฎหมายและศาสตรที่เกี่ยวของ  
2. มีความสามารถในการศึกษา คนควา และทักษะเชิงปฎิบัติ 
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะหขอกฎหมาย ปรับบทขอกฎหมายมาใชกับ

ขอเท็จจริงในสถานการณไดอยางเหมาะสม และเขาใจบริบทของสังคม 
4. มีจรรยาวิชาชีพทางกฎหมายและผดุงความยุติธรรม 

 

2. แผนพัฒนา ปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
องคกรวิชาชีพ  

1. ประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป โดยมุง
ใหมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

1.  รายงานประเมินตนเองของ
หลักสูตร  
2.  เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2.  เสริมสรางความรู และทักษะ
วิชาชีพของนิสิต และบัณฑิตอยาง
ตอเนื่อง 

สรางความรวมมือทางวิชาการกับ
องคกรวิชาชีพ หรือผูใชบัณฑิตในการ
พัฒนาขีดความสามารถทางวิชาชีพ
ของนิสิตและบัณฑิต 

1.  บันทึกความรวมมือทาง
วิชาการ/ กิจกรรม/ โครงการทีม่ี
องคกรวิชาชีพหรือผูใชบัณฑิตให
การสนับสนุน 
2.  รายงานการติดตามบัณฑิต และ
การทดสอบความรูและทักษะของ
นิสิตกอนสําเร็จการศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
3.  พัฒนาอาจารยใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1.  สงเสริมสนับสนุนอาจารยใหมี
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
2.  สงเสริมการทําวิจัยหรือการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

1.  ปริมาณงานดานการใหบริการ
วิชาการ การอบรมสัมมนา และ
การศึกษาตอ 
2.  ผลประเมินการสอนโดยผูเรียน 
3.  ผลงานวิจัยหรือการจัดการ
ความรู 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 (ภาคผนวก จ) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาดวยก็ได และใหมี
จํานวนชั่วโมงการเรียนแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนที่  1 หรือภาคเรียนที่  2 ให เปน 
ไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 (ภาคผนวก 
จ) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมม ี
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
ภาคเรียนที่ 2  เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
ภาคเรียนฤดูรอน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง 
2.2.2 เปนผูมีความประพฤติดีและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก จ) 
 2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  

ไมมี 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

ไมมี  
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป  
 

วิทยาเขตสงขลา ภาคปกติ  (เรียนในเวลาราชการ) 

ระดับชั้นป 
จํานวนนิสิตในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 300 300 300 300 300 
ชั้นปที่ 2 - 300 300 300 300 
ชั้นปที่ 3 - - 300 300 300 
ชั้นปที่ 4    300 300 

รวมจํานวนนิสิต 300 600 900 1200 1200 
จํานวนบัณฑิตทีค่าดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 300 300 

 
วิทยาเขตสงขลา ภาคสมทบ (เรียนนอกเวลาราชการ) 

ระดับชั้นป 
จํานวนนิสิตในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปที่ 2 - 100 100 100 100 
ชั้นปที่ 3 - - 100 100 100 
ชั้นปที่ 4    100 100 

รวมจํานวนนิสิต 100 200 300 400 400 
จํานวนบัณฑิตทีค่าดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 100 100 
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วิทยาเขตพัทลุง (เรียนในเวลาราชการ) 

ระดับชั้นป 
จํานวนนิสิตในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปที่ 2 - 100 100 100 100 
ชั้นปที่ 3 - - 100 100 100 
ชั้นปที่ 4    100 100 

รวมจํานวนนิสิต 100 200 300 400 400 
จํานวนบัณฑิตทีค่าดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 100 100 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใชงบประมาณเงินรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาลงทะเบียน 12,100,000 24,200,000 36,300,000 48,400,000 48,400,000 
รวมรายรับ 12,100,000 24,200,000 36,300,000 48,400,000 48,400,000 
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายภาคเรียนละ 11,500 บาท ตลอดหลักสูตร 92,000 บาท (ภาคปกต)ิ
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายภาคเรียนละ 14,500 บาท ตลอดหลักสูตร 137,500 บาท (ภาคสมทบ) 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร 3,276,000 5,481,000 5,481,000 5,166,000 5,166,000 
2. งบดําเนินการ 4,552,800 4,652,800 4,652,800 4,602,800 4,602,800 
3. งบครุภัณฑ 0 800,000 800,000 800,000 800,000 

รวมทั้งสิ้น 7,828,800 10,933,800 10,933,800 10,618,800 10,618,800 
จํานวนนิสิต 500 1,000 1,500 2,000 2,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  
 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหาของ
คําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตเคย
เรียนมาแลวไมเกิน 5 ป และไดรับระดับขั้นไมต่ํากวา C หรือไดรับคาระดับขั้นไมต่ํากวา 2.00 และเปนไปตาม
ขอบั งคั บมห าวิทยาลั ยทั กษิณ  ว าด วย  การศึกษาระดับปริญ ญ าตรี  พ .ศ . 2559 หมวดที่  7 ขอ  30 
ขอ 31 ขอ 32 ขอ 33 และขอ 34 (ภาคผนวก จ) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน   
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 143 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
1. วิชาบังคับ      จํานวน 18  หนวยกิต 

1.1 กลุมการใชภาษา    จํานวน   9 หนวยกิต 
1.2 กลุมบูรณาการ    จํานวน   9  หนวยกิต 

2. วิชาเลือก      จํานวน 12  หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก    จํานวน   3  หนวยกิต 

                   2.2 กลุมวิชาเลือก    จํานวน   9  หนวยกิต 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
วิชาบังคับ ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา         6 หนวยกิต 
 
3.1.3  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

วิชาบังคับ  18 หนวยกิต 

กลุมการใชภาษา  9 หนวยกิต 
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 

 Thai for Higher Education  
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Basic English in Daily Life  
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Read and Write in Basic English  

กลุมบูรณาการ    9 หนวยกิต 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy 
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วิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

กลุมวิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต 
 เลือกจากรายวิชา    
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนทองถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก 
                   รายวิชาที่เหลอืเปนวิชาเลือกได 

กลุมวิชาเลือก                             ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

วิชาเลือก 9 หนวยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุมภาษาและกลุมบูรณาการ 

 เลือกจากรายวิชากลุมการใชภาษา   
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language and Culture  
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

 Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 3(3-0-6) 

 Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

 Malay Language and Culture  

 เลือกจากรายวิชากลุมบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion Principles for Life 
Development 

 

0000165 ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

0000166 ไฟฟากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

0000167 อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  
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0000168 การอานเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนทองถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  
0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ 2(2-0-4) 

 Economics and Management  
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
2(2-0-4) 

 Food and Energy Security for Quality of Life  
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค 2(2-0-4) 

 Creative Economy  
0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ 2(2-0-4) 

 Visual Art and Music Appreciation  
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Governance 
 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
วิชาบังคับ  98 หนวยกิต 

0801111 หลักพ้ืนฐานทางนิติศาสตร 3(3-0-6) 
 Introduction to Legal Science  
0801112 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

 Juristic Act and  Contract  
0801121 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 3(3-0-6) 

 Criminal Law 1 : General Principles  
0801131 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 
 Principles of Public Law  
0801151 ประวัติศาสตรกฎหมาย 2(2-0-4) 

 Legal History  
0801211 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 

 Specific Contracts 1  
0801212 หนี้ 3(3-0-6) 

 Obligation  
0801213 ทรัพยสินและที่ดิน 3(3-0-6) 
 Property and Land 
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0801214 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได 3(3-0-6) 
 Torts, Management of Affair without Mandate and 

Undue Enrichment 
 

0801215 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
 Specific Contracts 2  

0801216   กฎหมายลักษณะยืมและการประกันหนี ้ 3(3-0-6)   
 Loan and Security Transactions  

0801217   ประกันภัย 2(2-0-4) 
 Insurance  

0801218 หุนสวน-บริษัท 3(3-0-6) 
 Partnerships - Corporations   
0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4(4-0-8) 
 Criminal Law 2 : Specific Offenses  
0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 Constitutional Law  
0801251 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4) 
 English for Lawyers 1  
0801252 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4) 
 English for Lawyers 2  
0801311 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 3(3-0-6) 
 Bills and Current account  
0801312   กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 

 Family Law  
0801313 มรดก 3(3-0-6) 
 Succession  
0801316 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3(3-0-6) 

 Intellectual Property Law  
0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 

 Criminal Procedure 1  
0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 

 Criminal Procedure 2  
0801323 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ 2(2-0-4) 
 Constitution of Courts of Justice  and Judicial 

system 
 

0801324 พยาน 3(3-0-6) 
 Evidence  
0801328 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6) 

 Juvenile and Family Cases 
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0801333 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4) 
 Administrative Law 1  

0801334 กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4) 
 Administrative Law 2  

0801337 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Protection Law  

0801341 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 
 Public International Law  

0801351 วิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0-6) 
 Civil Procedure 1  
0801352 วิธีพิจารณาความแพง 2 3(3-0-6) 
 Civil  Procedure 2  
0801354 การวาความและศาลจําลอง 3(2-2-5) 

 Advocacy and Moot Court  
0801431 ภาษีอากร  3(3-0-6) 

 Taxation   
0801432   กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 

 Labour Law   
0801441 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) 

 Private International Law  
0801451   หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-2-3) 

 Legal Professional  
0801452 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 

 Philosophy of Law  
0801453 การวิจัยทางนิติศาสตรเพื่อชุมชน 1(0-3-0) 

 Legal Research for Community  
0801454 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ 3(3-0-6) 

   
วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 กลุมวิชากฎหมายแพงและธุรกิจ   
0801219 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดานอาหารและผลิตภัณฑยา 2(2-0-4) 
 Laws on Food and Drug  
0801314 กฎหมายธุรกิจไทย 2(2-0-4) 
 Thai Business Law  
0801315 กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 
2(2-0-4) 

 Public Company Limited and Security Exchange 
Law 
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0801317 กฎหมายสถาบันการเงิน       2(2-0-4) 
 Financial Institution Law  
0801318 กฎหมายการลงทุน 2(2-0-4) 

 Financial Institution Law  
0801411 การเงินเพ่ือการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ 2(2-0-4) 
 Finance for International Transactions  
0801412 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2(2-0-4) 

 Seminar in Civil Procedure Law  
0801413 สัมมนากฎหมายแพง 2(1-2-3) 
 Seminar in Civil Law  
0801414 การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 2(2-0-4) 
 Settlement of Dispute and Arbitration  
0801415 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิงและนันทนาการ 2(2-0-4) 
 Laws on Sport & Entertainment   

 กลุมวิชากฎหมายอาญาและบริหารงานยุติธรรม  
0801325 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2(2-0-4) 
 Criminal Justice Process  
0801326 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 2(2-0-4) 
 Criminal law  3 : Special  Offenses  
0801327 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2(2-0-4) 
 Computer Law  
0801329 กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจ 2(2-0-4) 
 Business Crime Law  
0801421 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 2(2-0-4) 

 Investigation and Forensic Science  
0801422 กฎหมายทหาร 2(2-0-4) 
 Military Law  
0801423 สัมมนากฎหมายอาญา 2(1-2-4) 
 Seminar in Criminal Law  
0801424 กฎหมายความมั่นคง      2(2-0-4) 
 Security Law  
0801425 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2(1-2-3) 

 Seminar in Criminal Procedure Law  
 กลุมวิชากฎหมายมหาชน  

0801132 กฎหมายอนุรักษธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 
 Conservation of Nature and Environment Law  

0801133 กฎหมายจราจร    2(2-0-4) 
 Traffic Law 
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0801232 กฎหมายการเกษตรและการประมง 2(2-0-4) 
 Agricultural and Fishery Law  

0801233 กฎหมายรัฐสภา 2(2-0-4) 
 Parliamentary Law  

0801331 กฎหมายอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial  Law  

0801332 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 2(2-0-4) 
 City Planning and Building Control  

0801335 การควบคุมการใชที่ดิน 2(2-0-4) 
 Land Use Control   

0801336 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 2(2-0-4) 
 Political Party and Electoral Law  

0801338 กฎหมายประกันสังคม   2(2-0-4) 
 Law of Social Security  
0801339 กฎหมายขอมูลขาวสารทางราชการ 2(2-0-4) 

 Official Information Law  
0801433 กฎหมายปกครองทองถิ่น 2(2-0-4) 

 Law of Local Administration  
0801434 การไดมาและการจัดการทรัพยสินของฝายปกครอง 2(2-0-4) 

 Acquisition and Management of Property of 
Administration 

 

0801435 กฎหมายศุลกากร 2(2-0-4) 
 Customs Law  

0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 2(2-0-4) 
 Public Service and Public Enterprise Law  

0801437 ภาษีทรัพยสิน   2(2-0-4) 
 Property Tax        
 กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ  

0801141 สิทธิมนุษยชน 2(2-0-4) 
 Human Rights  

0801241 สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน 2(1-2-3) 
 ASEAN Business Law Seminar  
0801342 กฎหมายทะเล 2(2-0-4) 

 Law of the Sea  
0801343 กฎหมายการขนสงระหวางประเทศ 2(2-0-4) 

 International Transportation Law  
0801344 กฎหมายอาเซียน 2(2-0-4) 

 ASEAN Law 
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0801345 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2(2-0-4) 
 International Trade Law  
0801442 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 2(2-0-4) 

 International Economic Law  
0801443 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 2(2-0-4) 

 International Criminal  Law  
0801444 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเชยีน 2(1-2-3) 

 ASEAN Community Law Seminar 
กลุมวิชานิติศึกษาทั่วไป  

 

0801152 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 2(2-0-4) 
 Logics for Legal  Study  
0801153 ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ 2(2-0-4) 
 Thai and Foreign Legal Systems  
0801154 การใชและการตีความกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Application and Interpretation of Law  
0801155 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  2(2-0-4) 
 Criminology and Penology  
0801353 ประสบการณวิชาชีพนิติศาสตร  3(0-9-0) 
 Professional Experience in Law   
0801455 กฎหมายเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 
 Comparrative Law  
0801456 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2(1-6-2) 
 Clinical Legal Education  
0801457 กฎหมายอิสลาม 2(2-0-4) 
 Islamic Law  
0801458 กฎหมายไทยเบื้องตน 2(2-0-4) 
 Introduction to Thai Law  
0801459 สหกิจศึกษาสําหรับนักกฎหมาย 9(0-27-0) 
 Cooperative Education for Lawyers  

 
 หมายเหตุ : 
   1. รายวิชาบังคับใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต 0801328 คดีเยาวชนและ
ครอบครัว, 0801337 กฎหมายคุมครองผูบริโภค, 0801316 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา หรือ 0801354 การวา
ความและศาลจําลอง 
   2. รายวิชา 0801453 การวิจัยทางนิติศาสตรเพื่อชุมชน นิสิตลงทะเบียนแบบเรียนไมนับ
หนวยกิต การประเมินผลการเรียนเปนแบบผาน หรือ ไมผาน 
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 ความหมายของเลขประจําวิชา 
  เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  ประกอบดวยเลข 7 หลัก
มีความหมายดังนี ้
 เลขรหัสสองหลักแรก  หมายถึง เลขรหัสคณะ 
 เลข 08 หมายถึง คณะนิติศาสตร 
 เลขรหัสหลักที่สามและสี่  หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
 เลข 01 หมายถึง สาขาวิชานิติศาสตร 
 เลขรหัสหลักที่หา  หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 
 เลข 1 หมายถึง ชั้นปที่ 1 
 เลข 2 หมายถึง ชั้นปที ่2 
 เลข 3 หมายถึง ชั้นปที่ 3 
 เลข 4 หมายถึง ชั้นปที ่4 
 เลขรหัสหลักที่หก  หมายถึง หมวด หรือกลุมวิชา 
 เลข 1 หมายถึง วิชากฎหมายแพงและธุรกิจ 
 เลข 2 หมายถึง วิชากฎหมายอาญาและบริหารงานยุติธรรม 
 เลข 3 หมายถึง วิชากฎหมายมหาชน 
 เลข 4 หมายถึง วิชากฎหมายระหวางประเทศ 
 เลข 5 หมายถึง วิชานิติศึกษาทั่วไป 
 เลขรหัสหลักสุดทาย   หมายถึง ลําดับรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร  
หนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 143 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต    ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต  
 วิชากลุมการใชภาษา 6   วิชากลุมการใชภาษา 3 

0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6)  0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   วิชากลุมบูรณาการ 3 
 วิชากลุมบูรณาการ 3  0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 
 วิชาเลือก (เลือกจากกลุมบูรณาการ) 3 

 วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 5 0000…… วิชาเลือก  3(..........) 
0801111 หลักการพื้นฐานทางนติิศาสตร 3(3-0-6)   วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 10 
0801151 ประวัติศาสตรกฎหมาย 2(2-0-4)  0801121 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 3(3-0-6) 

    0801112 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 
    0801131 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 
    0801251 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4) 

  รวมหนวยกิต 14    รวมหนวยกิต 19 
ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต    ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต  

 วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา) 3   วิชากลุมบูรณาการ 3 
 0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5)  0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2)   วิชาเลือก (เลือกจากกลุมการใชภาษา) 3 

0000....... 
วิชาเลือก (เลือกจากกลุมบูรณาการ) 
วิชาเลือก  

    3 
 

0000…… วิชาเลือก 3(..........) 

 วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ     16   วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 16 
0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4(4-0-8)  0801252 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4) 
0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6)  0801214 ละเมิด การจดัการงานนอกสั่งและ 3(3-0-6) 
0801211 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6)   ลาภมคิวรได  
0801212 หนี ้  3(3-0-6)  0801215 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
0801213 ทรัพยสินและที่ดิน  3(3-0-6)  0801216 กฎหมายลักษณะยืมและการประกันหน้ี 3(3-0-6) 

    0801217 ประกันภัย 2(2-0-4) 
    0801218 หุนสวน-บริษัท 3(3-0-6) 

  รวมหนวยกิต 22   รวมหนวยกิต 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  หนวยกิต   ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต   
 วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 17   วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 18 

0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6)  0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 
0801351 วิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0-6)  0801352 วิธีพิจารณาความแพง 2 3(3-0-6) 
0801333 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4)   0801324 พยาน 3(3-0-6) 
0801311 ตั๋วเงินและบญัชีเดินสะพัด 3(3-0-6)   0801313 มรดก 3(3-0-6) 
0801312 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)  0801323 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 2(2-0-4) 
0801341 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมอืง  3(3-0-6)   และระบบตลุาการ  

 เลือกเสร ี       3  0801334 กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4) 
.............. เลือกเสร ี   3(.........)    วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ      3 

     (เลือกจากรายวิชา)  
    0801328 คดีเยาวชนและและครอบครัว 3(3-0-6) 
    0801337 กฎหมายคุมครองผูบริโภค  3(3-0-6) 
    0801316 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  3(3-0-6) 
    0801354 การวาความและศาลจําลอง 3(2-2-5) 
     เลือกเสร ี       3 

    .............. เลือกเสร ี 3(.........) 
  รวมหนวยกิต 20    รวมหนวยกิต 21 
ชั้นปที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต   ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  หนวยกิต  

 วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 16   วิชาเอกเลือก หรือ สหกิจศึกษา   9 
0801451 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-2-3)   วิชาเอกเลือกไมนอยกวา        9 
0801452 นิติปรัชญา 2(2-0-4)  0801..... .......................................... 2(2-0-4) 
0801453 การวิจัยทางนิติศาสตรเพื่อชุมชน 1(0-3-0)  0801...... .......................................... 2(2-0-4) 
0801441 กฎหมายระหวางประเทศแผนก 3(3-0-6)    0801…… ......................................... 2(2-0-4) 

 คดีบุคคล     0801….. ......................................... 2(2-2-4) 
0801432 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)    0801….. ......................................... 2(2-0-4) 
0801431 ภาษีอากร  3(3-0-6)   สกิจศกึษา 9 
0801454 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ 3(3-0-6)  0801459 สหกิจศึกษาสําหรับนักกฎหมาย 9(0-27-0) 
 รวมหนวยกิต 16   รวมหนวยกิต 9 
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แสดงแผนการศึกษา หลักสูตร 4 ป ภาคสมทบ (เรียนนอกเวลาราชการ) 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร  

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 143 หนวยกิต 
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต    ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต   

 วิชากลุมการใชภาษา 6   วิชากลุมการใชภาษา 3 
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6)  0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   วิชากลุมบูรณาการ 3 
 วิชากลุมบูรณาการ 3 

 
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 10 
 วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 5  0801121 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 3(3-0-6) 

0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร 3(3-0-6)  0801112 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 
0801151 ประวัติศาสตรกฎหมาย 2(2-0-4)  0801131 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 

    0801251 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4) 
  รวมหนวยกิต 14    รวมหนวยกิต 16 
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนฤดูรอน หนวยกิต       

 วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา) 3 
 

   
 0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5)    
 0000263 วิถีชุมชนทองถิน่ 3(1-6-2) 

 

   
 วิชาเลือก (เลือกจากกลุมบูรณาการ) 6    
0000…. วิชาเลือก 3(...........)    
0000.... วิชาเลือก 3(..........)    
                         รวมหนวยกิต 9     
ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต    ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต   

 วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 16   วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 16 
0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  4(4-0-8)  0801252 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4) 
0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ   3(3-0-6)  0801214 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่งและ 3(3-0-6) 
0801211 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6)   ลาภมิควรได  
0801212 หนี้  3(3-0-6)  0801215 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
0801213 ทรัพยสินและที่ดิน  3(3-0-6)  0801216 กฎหมายลักษณะยืมและการประกันหน้ี 3(3-0-6) 

    0801217 ประกันภัย 2(2-0-4) 
    0801218 หุนสวน-บริษัท 3(3-0-6) 

  รวมหนวยกิต 16   รวมหนวยกิต 16 
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนฤดูรอน หนวยกิต       

 วิชากลุมบูรณาการ 3     
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)     

 วิชาเลือก (เลือกจากกลุมการใชภาษา) 3     
0000…… วิชาเลือก   3(.........)     

  รวมหนวยกิต  6     
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ชั้นปที ่3 ภาคเรียนที่ 1  หนวยกิต   ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต   
 วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 17   วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 15 

0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6)  0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 
0801351 วิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0-6)  0801352 วิธีพิจารณาความแพง 2 3(3-0-6) 
0801333 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4)  0801324 พยาน 3(3-0-6) 
0801311 ตั๋วเงินและบญัชีเดินสะพัด 3(3-0-6)  0801313 มรดก 3(3-0-6) 
0801312 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)  0801323 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 2(2-0-4) 
0801341 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมอืง 3(3-0-6)   และระบบตลุาการ  

    0801334 กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4) 
     วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ  
     (เลือกจากรายวิชา) 3 
    0801328 คดีเยาวชนและและครอบครัว 3(3-0-6) 
    0801337 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3(3-0-6) 
    0801316 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3(3-0-6) 
    0801354 การวาความและศาลจําลอง 3(2-2-5) 

  รวมหนวยกิต 17    รวมหนวยกิต 18 
ชั้นปที่ 3  ภาคเรียนฤดูรอน หนวยกิต      

 เลือกเสร ี 6     
.............. เลือกเสร ี 3(.........)     
.............. เลือกเสร ี 3(.........)     
 รวมหนวยกิต 6     
ชั้นปที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต   ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  หนวยกิต  

 วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 16   วิชาเอกเลือก หรือ สหกิจศึกษา 9 
0801451 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-2-3)   วิชาเลือกไมนอยกวา 9 
0801452 นิติปรัชญา 2(2-0-4)  0801..... .......................................... 2(2-0-4) 
0801453 การวิจัยทางนิติศาสตรเพื่อชุมชน 1(0-3-0)  0801...... .......................................... 2(2-0-4) 
0801442 กฎหมายระหวางประเทศแผนก 3(3-0-6)  0801…… ......................................... 2(2-0-4) 

 คดีบุคคล   0801….. ......................................... 2(2-2-4) 
0801432 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)  0801….. ......................................... 2(2-0-4) 
0801431 ภาษีอากร  3(3-0-6)   สหกิจศกึษา 9 
0801454 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ 3(3-0-6)  0801459 สหกิจศึกษาสําหรับนักกฎหมาย 9(0-27-0) 
 รวมหนวยกิต 16   รวมหนวยกิต 9 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ 
สรุปความ และนําเสนอดวยการพูดหรือเขียน  ศึกษาคนควาความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห สังเคราะห นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to 
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations; a search 
for knowledge from reading publications and electronic media; analysis and synthesis of 
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with 
ethics and codes of conduct in communications 
   

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  

ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ โดยเนนการฟง พูด เพื่อการ
สื่อสาร 

Listening, speaking, reading and writing skills in English in different 
situations with an emphasis on listening and speaking communication skills 
   

0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English  

หลักการ กลวิธีการอานและเขียนภาษาอังกฤษ ฝกอานและเขียนประโยคและขอความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-
on practice in reading and writing sentences and short passages for communication in 
daily life 
   

0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาพมาเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพมา 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and 
cultural context 
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0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
โดยฝกการฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems 
used primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese 
social and cultural context 
   

0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝก
ฟงและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and 
cultural context 
   

0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝกฟง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and 
cultural context 
   

0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and 
cultural context 
   

0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ 
โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 

Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication, 
learning about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 
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0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

ความรูพื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and 
state welfares and information technology that have impacts on development of the 
quality of life 
   

0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และ 
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกตความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพ่ือการแกปญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and 
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying 
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment 
and innovative solutions of the problems 
   

0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways  

ภูมิรัฐศาสตร ชาติพันธุสัมพันธ ความเปนมา อัตลักษณความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธกับโลกภายนอก 
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน 

Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and 
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the 
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN 
   

0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life 

Development 
 

วิเคราะหหลักปรัชญาและศาสนาตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม  
ดวยการเรียนรูเขาใจมีความคิดเปนเหตุเปนผล  ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา  เกณฑตัดสินทางจริยธรรม  
คําสอนสําคัญทางศาสนา  มนุษยกับโลก  มนุษยกับมนุษยและคุณคาตาง ๆ ในชีวิตมนุษย 

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide 
the development of persons and society by learning, understanding and thinking 
rationally in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, 
man and the world, relationship between man and man including the values in human 
life 
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0000165 ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สรางเสริมรสนิยมในการเขาถึงงานทัศนศิลป ดนตรี และภาพยนตรอยางรูเทาทัน 
ตระหนักในคุณคา สามารถวิเคราะห วิจารณในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ 

Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, 
movies;  recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and 
making critics as quality consumers or advocates 
   

0000166 ไฟฟากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

การใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน ความตองการใชไฟฟาในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ าต อสิ่ งแวดล อม โครงสร างค าไฟฟ า รูปแบบการผลิต ไฟฟ า  และการคํ านวณ ค าไฟฟ า 
ในบานเรือน การประหยัดไฟฟาในระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in 
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff 
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for 
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical 
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life 
   

0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณคาทางโภชนาการ ความตองการอาหารของรางกาย คุณภาพชีวิตกับ 
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิตและบรรจุภัณฑสําหรับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ 
การคุมครองผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและความงามในปจจุบัน 

 
Food and nutritional values for body needs; quality of life and food 

consumption; food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, 
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty; 
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, 
food laws; consumer protection; current market trends of food supplements for health 
and beauty 
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0000168 การอานเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝกอานจากบทความ บทประพันธ นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่ งพิมพและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ตามความสนใจ แลวนําเสนอขอสรุปใจความสําคัญจากสิ่งที่อาน และนําความรูมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed 
media and electronic media according to the choice of interest, present the key 
conclusions from the reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life use 
   

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความสําคัญ ความสัมพันธของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเลน ผูดู นําไป
ประยุกตใชกับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and 
attitudes in sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical 
fitness test; sports practicing or recreational interest to develop a healthy and great 
personalities; sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players 
applied to the rules of society 
   

0000261 สังคมย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอยางยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต 
ทักษะภาวะผูนํา ความคิดเชิงสรางสรรค ความเปนผูประกอบการ การประยุกตและการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษเชิงบวก 

Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, 
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community 
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle; 
leadership skills; creative thinking; entrepreneurship and adaptation in the context of a 
global society; case studies of the community economy using social critique positively 
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0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต ประวัติศาสตร โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม 
ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเลนพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งสรางสรรคในภาคใต  และ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซยีน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑคติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน และแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai  history, archeology, 
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in 
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information 
compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of 
Local Wisdom and local learning resources 
   

0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรูเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนทองถิ่นภาคใต กลไก 
การปรับตัวที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทจําเพาะของแตละชุมชน  
ที่นําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน 

Community and community rights, integrative learning on local 
community in the South; adjustment mechanism in harmony with changes in the 
physical, biological, economic, social and cultural dimensions of the community; the 
application of the sufficient economy in accordance the specific context of each 
community which leads to sustainable development 
   

0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ยง การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ  
การจัดการความหลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, 
risk management, time management, finance and savings, investment, household 
accounting, personality management, diversity management, application of information 
technology, ethics and social responsibility 
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0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน 
ความสัมพันธของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร 
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปนอาหารและ
พลังงาน รายไดหลัก ลดรายจาย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household 
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality 
of life, food production system and alternative energy, safety food production, 
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense 
reduction, supplement income, recreation and social activities 
   

0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค 2(2-0-4) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดสรางสรรคกับการเพิ่มมูลคาและคุณคาโดยเปนพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค 

Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can 
bring about creative businesses 
   

0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซึ้งในความงามและคุณคาของทัศนศิลปกับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน
เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music 
that can be used to design and improve the quality of life 
   

0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององคกรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย 

Thailand's political evolution from past to present, policy and planning 
process, constitution, political parties and elections, political role of government; 
business and public sector organizations;  major problems of political and public 
administration, including the political reform in Thailand 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร 3(3-0-6) 

 Introduction to Legal Science  
ความหมาย ลักษณะ และโครงรางของกฎหมายโดยทั่วไป บอเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย 

ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายตาง ๆ ที่มาของกฎหมาย การบังคับใช หลักการตีความ การอุดชองวาง และการ
ยกเลิกกฎหมาย สิทธิและการใชสิทธิ และการระงับซึ่งสิทธิ บุคคลตามกฎหมาย 

Meanings, characteristics and structures of law, sources and evolution of law, legal 
theories and conceptual frameworks of law, law enforcement and interpretation of law, fulfill 
legal gap, abrogation of law, rights, use of rights, right extinguishment and legal person 

   

0801112 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 
 Juristic Act and Contract  
กฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา 

อายุความ และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 
Legal juristic act under Civil and Commercial Code, Book I including periods of 

time and prescription; contract law under Civil and Commercial Code, Book II 
   

0801121 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 3(3-0-6) 
 Criminal Law 1 : General Principles  
 กฎหมายอาญา การใชกฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย  ความรับผิดในทาง

อาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผูสนับสนุนการกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง  การ
กระทําความผิดอีก อายุความ และกฎหมายที่ใชแกความผิดลหุโทษ 

Criminal law, application of criminal law, punishments and safety measures, 
criminal liability, criminal attempt, principals and accessories, offences concurrence, recidivist, 
prescription, and laws applicable to petty offences 

   

0801131 หลักกฎหมายมหาชน    2(2-0-4) 
 Principles of  Public Law  
 ปรัชญา วิวัฒนาการ และหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนทั้งของตางประเทศ และประเทศ
ไทย ขอความคิดและสถาบันตางๆ ในกฎหมายมหาชน โครงสรางองคกรผูใชอํานาจของรัฐตลอดถึงกฎหมาย
มหาชนที่สําคัญในระบบกฎหมายไทย 

Philosophy, evolution and principles of Thai and foreign public laws; conceptual 
frameworks and institutions in public law, structure of State organs, and public laws in Thai 
legal system 
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0801132 กฎหมายอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 
 Conservation of Nature and Environment Law  
แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธระหวางระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสหวิทยาการ

ในการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐ องคกร มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นใน
การวางแผน การจัดการ การใช และการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการมลพิษ 

 Conceptual frameworks, theories, and relationship between ecology, environment 
and natural resources; multidisciplinary principles to protect natural resources and 
environment; State policies, organs, Legal measures and other measures in planning, 
managing, consuming, protecting natural resources and environment, pollution management 

 

0801133 กฎหมายจราจร   2(2-0-4) 
 Traffic Law 
 กฎหมาย และกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศ 

 Laws and regulations enforcing to traffic, water traffic and air traffic 
   

0801141 สิทธิมนุษยชน    2(2-0-4) 
 Human Rights  
ความหมาย แนวคิด ปรัชญา และพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ลักษณะและหลักการของกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศระดับภูมิภาคและองคกรเอกชนกับการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิเด็ก กฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิของผูลี้ภัย กฎหมายที่
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ปญหาและแนวโนมของสิทธิมนุษยชนใน
ตางประเทศและในประเทศไทย 

Meaning, conceptual frameworks, philosophy and evolution of human rights, 
characteristics and principles of international human rights law, United Nations, international 
regional organization, non-governmental organization relating to promote and protect human 
rights, rights of child law, humanitarian law and rights of refugees, human rights and judicial 
process in Thailand, problems and tendency of human rights in Thailand and foreign countries 

   

0801151 ประวัติศาสตรกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Legal History  

ที่มาและประวัติของกฎหมายไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย การจัดทําประมวลกฎหมายไทย กําเนิดและวิวัฒนาการของ
ระบบกฎหมายหลักท่ีสําคัญของโลก ตลอดจนอทิธิพลของระบบกฎหมายตางประเทศท่ีมตีอกฎหมายไทย 
 Sources and historical background of Thai law in the period of Sukhothai, Ayudhya, 
and early Rattanakosin, transformation of law and judicial process, codification of Thai codes, 
origin and evolution of world legal systems as well as influence of such legal systems on Thai 
law 
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0801152 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 2(2-0-4) 
 Logics for Legal  Study  

หลักตรรกศาสตรเบื้องตนที่เปนประโยชนตอการศึกษานิติศาสตร โดยเนนกระบวนการหาเหตุผล 
การรูจักใชเหตุและผล รวมทั้งการนําเสนอความคิดอยางเปนระบบ 

Basic principles of logic concerning legal study, focusing on reasoning process and 
utilizing of reasoning as well as demonstration systematic of thought 

 
   

0801153 ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ 2(2-0-4) 
 Thai and Foreign Legal Systems  
กฎหมายเชิงประวัติศาสตรและเชิงเปรียบเทียบ สกุลและระบบกฎหมายตาง ๆ ที่สําคัญ บทบาท

กระบวนการยุติธรรมและอิทธิพลของระบบกฎหมายตาง ๆ  วิวัฒนาการของระบบกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศ วิธีการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอื่น โดยเฉพาะในเรื่องสัญญาและละเมิด และ
แนวโนมของระบบกฎหมายตาง ๆ ในอนาคต 

Historical background and comparative of law, types of legal system, role of judicial 
system and influence of legal systems, evolution of legal systems and judicial process in 
Thailand; comparative study between Thai and others law particularly in contract and tort and 
tendency of legal systems 

 
   

0801154 การใชและการตีความกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Application and Interpretation of Law  
แนวคิดและทฤษฎีในการใชและการตีความกฎหมายและสัญญา โดยเนนกรณีศึกษาตามแนว

พิพากษาของศาล 
Conceptual frameworks and theories in applying and interpreting of laws and 

contract particularly in the precedent 
 

0801155 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(2-0-4) 
 Criminology and Penology  

 ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม 
กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม อาชญาวิทยาการภาคผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม การปองกัน
อาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการลงโทษ การบริหารงานเรือนจํา การ
เบี่ยงผูกระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม อันรวมถึงการควบคุมประพฤติและการพักการลงโทษ 
 Meaning and scope of criminology, criminological statistic, nature and causes of 
crime, criminal judicial process and crime, criminology of injured person or victims, crime 
prevention, meaning or scope of penology, punishment and philosophy of punishment, prison 
administration, deviation of prisoners out of judicial process including probation, suspension of 
punishment 
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0801211 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
 Specific Contracts  1  
กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย และเชาซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 3  
Sale, exchanges, gifts, hire of property, and hire of purchase laws under Civil and 

Commercial Code, Book III 
 

0801212 หนี้ 3(3-0-6) 
 Obligation  
กฎหมายลักษณะหนี้และผลแหงหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 2 
Obligations and effect of obligations laws under Civil and Commercial Code, Book 2 

   

0801213 ทรัพยสินและที่ดิน 3(3-0-6) 
 Property and Land  
ประเภทของทรัพยสิน กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 4 และประมวลกฎหมายกฎหมายที่ดิน 
Classification of property, property and land laws under Civil and Commercial 

Code, Book IV and Land Code 
   

0801214 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได 3(3-0-6) 
 Torts, Management of Affairs without Mandate and Undue 

Enrichment 
 

กฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 2 
 Tort, management of affairs without mandate and undue enrichment laws under 
Civil and Commercial Code, Book 2 
 

0801215 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
 Specific Contracts 2  

กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหนา ฝากทรัพย ประนีประนอมยอมความ จางแรงงาน จางทําของ
และรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3   

Agency, brokerage, deposit, reconciliation, service agreement, hire of work and 
carriage laws under Civil and Commercial Code, Book III  

 
   

0801216 กฎหมายลักษณะยืมและการประกันหนี้ 3(3-0-6) 
 Loan and Security Transactions   

กฎหมายลักษณะยืม และค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย            
บรรพ 3  

Loan and suretyship, mortgage and pledge laws under Civil and Commercial Code, 
Book III 
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0801217 ประกันภัย 2(2-0-4) 
 Insurance   

 กฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 
 Insurance law under Civil and Commercial Code, Book III   

 

0801218 หุนสวน-บริษัท 3(3-0-6) 
 Partnerships - Corporations  

กฎหมายหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ3 และกฎหมายบริษัทมหาชน
จํากัด 

Partnership and company laws under Civil and Commercial Code, Book III and 
public company law 

 
0801219 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดานอาหารและผลิตภัณฑยา 2(2-0-4) 
 Laws on Food and Drug  
 กฎหมายที่วางขอกําหนดดานมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารและยา กระบวนการขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาต การควบคุม กํากับดูแล รวมตลอดถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับกฎหมาย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกรณีความรับผิดของผูประกอบธุรกิจตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูบริโภคอาหารหรือยาการไกลเกลี่ยเพื่อ
ระงับขอพิพาท การเยียวยาความเสียหาย  
 Laws regulating standard of food and drug, process to require license, protection 
and monitor, including problems concerning law enforcement, especially in case of 
accountability of entrepreneur in terms of damaging of food and drug; dispute settlement and 
remedies 

   

0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4(4-0-8) 
 Criminal Law 2 : Specific Offenses  
 แนวความคิดในการกําหนดความผิดประเภทตาง ๆ และวิธีการลงโทษ กฎหมายเกี่ยวกับความผิด
ลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา  
 Conceptual frameworks in imposition of specific offenses and punishment; laws 
regarding offenses in Part II and III under Criminal Code  

   

0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 Constitutional Law  

ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทํารัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย องคกร 
ตาง ๆ ทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีการ
แบงแยกอํานาจและการคานอํานาจ หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และบทบาทกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ 

Historical background, meaning, categories of Constitution, Constitutional making, 
sovereignty, political institutions, legislative procedure, rights and liberties of person under 
Constitution, theories of separation of power, checks and balances, principle of supremacy of 
law, and roles of organic law 
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0801232 กฎหมายการเกษตรและการประมง 2(2-0-4) 
 Agricultural and Fishery Law  
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร กฎหมายการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม เกษตรพันธสัญญา กฎหมายวาดวยการประมงและอนุสัญญาทางทะเลในสวนที่เกี่ยวกับการประมง 
กฎหมายวาดวยประมง และขอตกลงระหวางประเทศวาดวยผลิตภัณฑทางการเกษตรและการประมง 

 Introduction to land laws, agricultural land reform laws, land lease for agriculture 
laws, contract farming, fishery law and marine treaties regarding fishery and international 
agreement on agricultural and fishery products 

 
   

0801233 กฎหมายรัฐสภา 2(2-0-4) 
 Parliamentary Law  

 วิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาไทยและตางประเทศ ความสําคัญของรัฐสภาตอการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อํานาจหนาที่และกระบวนการในการตรากฎหมาย การควบคุมตรวจสอบฝายบริหารระบบ
และการทํางานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา รวมถึงคณะเจาหนาที่ของรัฐสภา 
 Evolution and types of parliament of Thailand and foreign countries, importance of 
parliament to democracy, authority and process on legal legislation, checks and balances to 
executive, duties of parliament commission and officials 
 

0801241 สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน 2(1-2-3) 
ASEAN Business Law Seminar  
 สัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับความเปนมาขององคกรธุรกิจอาเซียน ขอตกลงอาเซียนวาดวยความ
รวมมือทางกฎหมาย กฎหมายวาดวยการลงทุนในประเทศอาเซียนบางประเทศวาดวยการจัดตั้งองคกรธุรกิจใน
ประเทศเหลานั้น กฎหมายวาดวยการซื้อขายระหวางประเทศ ขอตกลงเขตการคาเสรี ผลกระทบในการดําเนิน
ธุรกิจอาเซียน และการระงับขอพิพาท 
 Seminar on background of ASEAN business organizations, ASEAN Agreements on 
legal cooperation, investment laws in ASEAN countries, particularly on establishment business 
entities, international trade law, Free Trade Agreement (FTA), legal impacts on ASEAN business 
operation and dispute settlements  

 
0801251 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4) 
 English for Lawyers 1  
 ถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งความหมายและตัวอยางของ การใชศัพท
ภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
 Legal expression in English, including meaning and examples of English 
vocabularies in general English 
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0801252 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4) 
 English for Lawyers 2 
 การใชคําศัพทและถอยคําสํานวนในการรางสัญญาเปนภาษาอังกฤษในกฎหมายประเภทตาง ๆ 
 Using of legal vocabularies and phrases regarding legal drafting in various kinds of 
contracts 
   

0801311 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 3(3-0-6) 
 Bills and Current account  
 กฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 
 Bills and notes laws and current account under Civil and Commercial Code, Book 3 

   

0801312 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 
 Family Law  
 กฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 
 Family law under Civil and Commercial Code, Book 5 
0801313 มรดก 3(3-0-6) 
 Succession  

กฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6   
Succession law under Civil and Commercial Code, Book 6 
   

0801314 กฎหมายธุรกิจไทย 2(2-0-4) 
 Thai Business Law  
 กฎหมายธุรกิจไทย อํานาจหนาที่ การดําเนินงานและการเลิกหางหุนสวน บริษัท ทรัพยสินทาง
ปญญา นิติกรรม และกฎหมายเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับลักษณะซื้อขาย ตั๋วเงิน เชาทรัพย และเชาชื้อ 
 Principles of Thai business law, authority, operations, close partnership and 
companies, intellectual property,juristic act and contracts and specific business contract about 
sales notes, hire of properties and hire properties, and hire purchases 
 
0801315 กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2(2-0-4) 
 Public Company Limited and Security Exchange Law 
 กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจํากัด แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน ความหมายของ
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การซื้อขายหลักทรัพย          
ในตลาดหลักทรัพย การประกอบธุรกิจหลักทรัพย การจัดการกองทุนรวม การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย การซื้อหลักทรัพยเพ่ือการครอบงํากิจการ 
 Public company limited law, conceptual frameworks of financial market and capital 
market, meaning of security, security market, securities and exchange commission, investment 
fund management, unfair practice of security purchasing and security purchasing for dominated 
business 
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0801316 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3(3-0-6) 
 Intellectual Property Law 
 ความหมายทรัพยสินทางปญญา  แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาองคการ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา ประวัติและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาฉบับตางๆ ของ
ประเทศไทย ทั้งกฎหมายเครื่องหมายการคา กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตรและหลักการของกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ๆ 
 Meaning of intellectual property, conceptual frameworks and evolution of 
intellectual property, international organization relating to intellectual property; Thai historical 
backgrounds and intellectual property laws, such as trademark law, copyright law, patent law 
and related fundamental of intellectual property laws 

 

0801317 กฎหมายสถาบันการเงิน 2(2-0-4) 
 Financial Institution Law 
 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ธุรกิจและการกํากับดูแลสถาบันการเงิน การแกไขปญหาและการ
แทรกแซงการดําเนินงานของสถาบันการเงิน และบทบาทขององคการระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสถาบัน
การเงินของไทย 
 Financial institution, business and financial institution governance laws, remedies 
and intervention of financial institution management and roles of international organizations 
affecting to Thai financial institution 
 

0801318 กฎหมายการลงทุน 2(2-0-4) 
 Financial Institution Law 
 สิทธิและหนาที่ของผูที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายแหงการกําหนดกฎเกณฑอันเปนการ
ชักจูงใจผูที่เขามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาว พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว รวมทั้งการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนประเภทอื่นๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
 Rights and duties of foreign investors, policies to attract investment, investment 
promotion laws, Alien Business Operation Act, Alien Working Act, including related laws in 
developing countries 
   

0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
 Criminal Procedure 1  

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ 2 วาดวยหลักท่ัวไป อํานาจพนักงานสอบสวน การ
ฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว 
และการสอบสวน 

Criminal procedure law Part I and II regarding general principles, authorization of 
inquiry official, criminal prosecution and civil and penal action cases, summons and criminal 
warrant, arrest, confinement, imprisonment, search, temporary bail and investigation 
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0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 
 Criminal Procedure 2  
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 3 และภาค 
การดําเนินคดีอาญาในศาลชั้นตน  และการอุทธรณฎีกา 
 Criminal procedure law under Criminal Procedure Code in Part III and Part IV, 
criminal procedure in Court of First Instance, Appeal Court and Supreme Court 
   

0801323 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและระบบตุลาการ 2(2-0-4) 
 Constitution of Courts of Justice  and Judicial system  
 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม อํานาจศาล อํานาจผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี 
 Constitution of courts of justice, courts of justice, jurisdictions, considerations and 
adjudications of judgment 

 

0801324 พยาน 3(3-0-6) 
 Evidence  

 กฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน พยานหลักฐานในการดําเนินคดีแพงและคดีอาญา 
 Evidence law and burden of proof in civil litigation and criminal litigation 

 

0801325 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2(2-0-4) 
 Criminal Justice Process  
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระบบ ทฤษฎีและการลงโทษ และการแกไขผูกระทําผิดในดาน
นิติศาสตร 
 Criminal justice process, system, theories and penalties and legal remedies for 
wrongdoers 
   

0801326 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 2(2-0-4) 
 Criminal law 3 : Special Offenses  
 ความผิดลักษณะอื่นที่มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายเฉพาะอื่นๆ 
 Types of offenses providing penalty under Criminal Code, regulating in acts or 
specific regulations 

   

0801327 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2(2-0-4) 
 Computer Law  
 กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมายอาญาในความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารและอินเทอรเน็ต 
 Relevant laws of juristic act and electronic commercial, criminal offenses relevant 
to computer, information technology and internet laws 
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0801328 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6) 
 Juvenile and Family Offenses  
 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน คดีเยาวชนและครอบครัว การจัดตั้งและวิธี
พิจารณาคดีความในศาลเยาวชนและครอบครัวในเรื่องสําคัญ รวมถึงการอุทธรณและฎีกาคําพิพากษาของศาล
เยาวชนและครอบครัว  
 Juvenile delinquency law and juvenile and family cases, establishment and main 
legal principles on juvenile case procedure law, including appealing judgment of Juvenile and 
Family Court 

 
0801329 กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจ 2(2-0-4) 
 Business Crime Law  
 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไก
ของรัฐในการปองปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับบัตร
เครดิต การปนหุน   
 Meaning of business crime, criminal offenses relevant to business, measurement 
and mechanism of government to prevent business crime, laws of anti-money laundering, 
offenses relevant to credit card and manipulation 
 
0801331 กฎหมายอตุสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Industrial  Law  
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานอุตสาหกรรม กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน 
กฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ปญหาทางดานกฎหมายตาง ๆ ที่ เกิด ขึ้นในการ
ดําเนินงานอุตสาหกรรม 
 Industrial operation laws, industrial estate laws, factory, machine registration laws, 
hazardous substance laws and legal problems on industrial operation  
 

 
 

0801332 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 2(2-0-4) 
 City Planning and Building Control  
 แนวคิด การวางแผนและการจัดทําผังเมืองเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดิน กระบวนการขอบเขต
และการบังคับใชกฎหมายผังเมือง  การชดใชความเสียหายใหแกเอกชนผูเสียหายและการควบคุมการกอสราง
อาคารเพื่อความปลอดภัยและสอดคลองกับผังเมือง 
 Conceptual framework, planning and management of city planning in order to 
control land utilizing, procedure and city planning law enforcement. Rights to remedy of 
private entities and controlling of building construction which lead to safety and harmonize 
with city planning 
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0801333 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4) 
 Administrative Law 1  
 บอเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายตาง ๆ หลักการพื้นฐาน การใชและการตีความ
กฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหาร การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน ทฤษฎีวาดวยการกระทําของฝายปกครอง หลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝาย
ปกครองและสัญญาทางปกครอง 
 Sources of administrative law in various legal systems, general principle, application 
and interpretation of administrative law, organization of public administration, establishment 
and legal status of juristic person in public law, theories concerning administrative action, rules 
relating to administrative procedure and administrative contract 

 

0801334 กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4) 
 Administrative Law 2  
 แนวคิดและความจําเปนในการจัดระบบควบคุมฝายปกครอง แบบของการควบคุมฝายปกครองใน
ประเทศตาง ๆ อาทิ คดีปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักความรับผิดของฝาย
ปกครอง รวมตลอดถึงหลักการจัดระบบบริหารงานบุคคลและทรัพยสินของฝายปกครอง 
 Conceptual frameworks and necessities on organization of administration, types of 
administrative controlling in countries as administrative cases, establishment of Administrative 
Court, administrative procedure, administrative liabilities and principles on personal 
administrative and property  
  
 

0801335 การควบคุมการใชที่ดิน  2(2-0-4) 
 Land Use Control  
 ความจําเปน ความหมายของการควบคุมการใชที่ดินในเมืองและชนบท อํานาจและวิธีการที่รัฐใชใน
การ ควบคุมที่ดิน หลักกฎหมาย ขอบเขตของกรรมสิทธิ์และสิทธิการครอบครองที่ดินของเอกชน การกระจาย
และการจํากัดการถือครองที่ดิน การจัดรูปที่ดิน และการปฏิรูปที่ดิน  การควบคุมการใชอํานาจรัฐที่เกี่ยวกับที่ดิน 
 Necessity, meaning of controlling of urban and rural land utilizations, State 
authorities and methods organizing to control land utilizing; legal principles on limitation of 
ownership and rights to own land of private sectors, distribution and limitation of land tenure, 
land readjustment, reformation of land management system as well as controlling of state 
authority regarding land issues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 42 -  มคอ.2 ปริญญาตรี 
 

0801336 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 2(2-0-4) 
 Political Party and Electoral Law  

ประวัติความเปนมา สภาพปจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองคกรที่
ดําเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศ โครงสรางพรรคการเมือง บทบาทของพรรค
การเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปจจุบัน รวมถึงกฎหมายเลือกตั้ง ขอดีและขอเสียของระบบการเลือกตั้งและ
องคกรที่ดําเนินการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปจจุบัน รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาว 

Historical background, current situation of political parties, election systems and 
responsible organizations for election in Thailand and foreign countries, structure of political 
parties, roles of political party under political party and election laws; advantages and 
disadvantages of election systems and responsible organizations under election laws and 
guidelines for legal improvement 

   

0801337 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Protection Law  

กฎหมายตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคพ้ืนฐานเพื่อการพิทักษปองกันสิทธิและประโยชนของผูบริโภค  
Laws aiming to protect rights and benefits of consumer 

   

0801338 กฎหมายประกันสังคม   2(2-0-4) 
 Law of Social Security  

แนวความคิดพื้นฐานและประวัติความเปนมาของกฎหมายประกันสังคม ระบบการประกันความ
เจ็บปวย การประกันความทุพพลภาพ การประกันความชราภาพ การประกันการมรณะและการประกันการ
วางงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรค ตลอดจนพัฒนาการ ของการใชระบบประกันสังคมในประเทศไทย 

Fundamental framework and historical background of social security law, heath 
care insurance system, disability insurance, elderly care insurance, life insurance as well as 
unemployment insurance, including problems and evolution of social security in Thai context 

   

0801339 กฎหมายขอมูลขาวสารทางราชการ 2(2-0-4) 
 Official Information Law  

แนวความคิดและวิวัฒนาการของสิทธิรับรูขาวสารของราชการ ความหมายขอมูลขาวสารของราชการ 
ขอบเขตการบังคับใช ขอจํากัด องคกรในการสอดสองดูแลตามกฎหมาย 

Legal framework and evolution of official information access rights, meaning of official 
information, limitation, and restriction of investigating organization under laws 
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0801341 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 
 Public International Law  
 ความหมาย ลักษณะ บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง บุคคลในกฎหมายระหวาง
ประเทศแผนกคดีเมือง เขตอํานาจรัฐ ความสัมพันธของกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน ความรับผิด
ระหวางประเทศของรัฐ การระงับขอพิพาทระหวางรัฐ 
 Meaning, characteristics and sources of public international law, legal personality in 
public international law, state jurisdiction, relation between international law and domestic law, 
states responsibility, dispute settlement among states 
 

0801342 กฎหมายทะเล 2(2-0-4) 
 Law of the Sea  
 ประวัติความเปนมาของกฎหมายทะเล บอเกิดของกฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพ้ืนน้ําที่
อยูภายใตอํานาจการควบคุมของรัฐ สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ําที่มิไดอยูภายใตอํานาจการควบคุมของรัฐ  
เทคนิคกฎหมายในการกําหนดเขตทะเล การระงับขอพิพาทระหวางประเทศตามกฎหมายทะเล 
 Historical background of law of sea, sources of law of sea, legal status of surface of 
water within state jurisdiction, legal status of the surface of water where is located outside  
jurisdiction of State, technical method in law in order to limit maritime, and international 
disputes under law of sea 
 

0801343 กฎหมายการขนสงระหวางประเทศ 2(2-0-4) 
 International Transportation Law 
 กฎหมายเกี่ยวกับการขนสงระหวางประเทศทางบก ทางเรือและทางอากาศ ซึ่งรวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับเรือเดินทะเล อากาศยานและยานพาหนะขนสงทางบก การจํานองเรือและอากาศยานบุริมสิทธิ์ทางทะเล 
และการบังคับตามบุริมสิทธิ์เหนืออากาศยาน ความรับผิดชอบของผูขนสงระหวางประเทศ การเชาเรือเดินทะเล
และการเชาอากาศยาน ตลอดจนการเชาซื้ออากาศยาน ความรับผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การชวยเหลือกูภัยทาง
ทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนสง ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการ
ขนสงทางอากาศ การขนสงหลายรูปแบบ ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับการขนสง สินคาผานแดน 
 International transportation law including land, sea and laws that are relevance to sea-
going vessels, aircraft and vehicles, ship mortgages and aircraft maritime liens together with law 
enforcement of preferential rights over aircraft; liability of international transporter, rental of marine 
and aircraft as well as hire purchase of aircraft; legal responsibilities for collision damages, maritime 
rescue, distribution of general damages, transportation insurance, international agreements which are 
relevance to air transportation along with problem of transportation, cross border logistic 
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0801344 กฎหมายอาเซียน 2(2-0-4) 
 ASEAN Law   
 ประวัติความเปนมา ฐานะทางกฎหมายของอาเซียน  โครงสราง อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินการและ
ปญหากฎหมายตาง ๆ  รวมทั้งขอกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม   ทั้งที่เกิดขึ้นจากความรวมมือ
ภายในระหวางรัฐสมาชิก และความรวมมือระหวางสมาคม (อาเซียน)  กับประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
อื่น ๆ 
 Historical background, legal personality of ASEAN, structures, mandates, procedure 
as well as legal issues including activities of ASEAN which are under corporations of ASEAN 
Member States and among other international organizations 

 

0801345 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2(2-0-4) 
 International Trade Law  
 หลักท่ัวไปของธุรกิจและการคาระหวางประเทศ อนุสัญญาวาดวยการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ 
(UNCITRAL) ขอสัญญาอินโคเทอรม(INCOTERMS) ในสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ วิธีการชําระเงินโดยเลต
เตอรออฟเครดิต วิธีการชําระเงินโดยการโอนเงินดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การระงับขอพิพาทในทางการคาระหวาง
ประเทศและขอตกลงวาดวยการระงับขอพิพาทในทางการคา  
 General principle of business and international trade law, UN Convention on 
Contracts for International Sale of Goods, INCOTERMS rules under international sale 
agreement; payment methods by applying letter of credit terms, electronic transfer and 
international trade dispute settlement 
 

0801351 วิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0-6) 
 Civil Procedure 1 
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 วาดวยบททั่วไป และภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นตน 
 Civil procedure law in general stipulated in Part I and Part II regarding procedures of 
Court of First Instance 
 

0801352 วิธีพิจารณาความแพง 2 3(3-0-6) 
 Civil Procedure 2 
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณและฎีกา ภาค 4 วิธีการชั่วคราว
กอนพิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 Civil procedure law mentioned in Part III of Appeal Court and Supreme Court, Part 
IV of procedural of interim relief and enforcement of court decision and order under Civil 
Procedure Code 
 
0801353 ประสบการณวิชาชีพนิติศาสตร 3(0-9-0) 
 Professional Experience in Law  
 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพทางกฎหมายในหนวยงานหรือสถานประกอบการ เปนเวลาไมนอยกวา 150 
ชั่วโมง 
 Legal Training in agencies or companies not less than 150 hours 
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0801354 การวาความและศาลจําลอง 3(2-2-5) 
 Advocacy and Moot Court 
 ทฤษฎีการวาความ การเตรียมคดีและทฤษฎีทั้ งหลายเกี่ยวกับการสืบพยาน  โดยคํานึงถึง
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ การฝกภาคปฏิบัติ เตรียมคดีและวาความในศาลจําลอง 
 Advocacy theories, preparation of lawsuit, evidence proving theories considering 
professional ethics, practice and moot court 
 

0801411 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ 2(2-0-4) 
 Finance for International Transactions  
 วิธีการตาง ๆ ในการระดมเงินขององคกรธุรกิจระหวางประเทศ การกูเงินเพื่อดําเนินโครงการ การ
ปองกันการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  โดยใชวิธีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา  และการแลกเปลี่ยน
สิทธิในการไดรับเงินสกุล (SWAPS) การซื้อขายและการชําระเงินระหวางประเทศโดยวิธีการออกเลตเตอรออฟ
เครดิต (L/C) หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  และการโอนเงินผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 Various methods of raising money by international business organizations, loan for 
project implementation, prevention of exchange rate fluctuations by means of forward 
exchange rate trading and exchanging of right to gain currency (SWAPS), international trade and 
payment by Letter of Credit (L/C), bank guarantee and electronic transfer 
   

0801412 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2(1-2-3) 
 Seminar in Civil Procedure Law  
 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจากแนวคํา
พิพากษา บทความ ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 Discussion and analysis of critical issues regarding Civil Procedure Law by studying 
precedents, articles along with current problems about Civil Procedure Law 

 

0801413 สัมมนากฎหมายแพง 2(1-2-3) 
 Seminar in Civil Law  

 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายแพงจากแนวคําพิพากษา บทความ 
ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายแพง 
 Discussion and analysis of critical issues regarding Civil Law by studying precedents, 
articles along with current problems about Civil Law 

 

0801414 การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 2(2-0-4) 
 Settlement of Dispute and Arbitration  
 ลักษณะของขอพิพาทรูปแบบตาง ๆ  เหตุผลและวิธีการในการระงับขอพิพาทโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การประนอมขอพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ 
 Characteristics of dispute settlements, reasoning and methods of dispute 
settlements, particularly conciliation and arbitration 
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0801415 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิงและนันทนาการ 2(2-0-4) 
 Laws on Sport & Entertainment   

 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะสัญญา จางแรงงาน จางทําของที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
การกีฬา การบันเทิงและนันทนาการ และกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ที่ออกมาควบคุมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ดังกลาว 
 Civil and Commercial Law on contract, employment, hire of work and other 
regulations concerning sport, entertainment and recreation by state agency 
   

0801421 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 2(2-0-4) 
 Investigation and Forensic Science   

 ระบบความยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจาหนาที่ตํารวจ การสืบสวนและสอบสวนการกระทํา
ความผิดทางอาญา สิทธิของผูตองหาตามรัฐธรรมนูญ วิทยาการทางการแพทยที่สัมพันธกับการใชกฎหมาย 
โดยเฉพาะการพิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและแพง 
 Criminal justice system in relation to police officers, investigation and examination, 
constitutional rights of the accused, medical science relating to law enforcement, especially  
evidence proving in criminal and civil prosecution 

  

0 0801422 กฎหมายทหาร 2(2-0-4) 
 Military Law  
 กฎหมายอาชญาทหาร กฎหมายวาดวยวินัยทหาร กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร และกฎ
อัยการศึก 
 Military criminal law, military discipline law, organization of military court law and 
martial law 

 

0801423 สัมมนากฎหมายอาญา 2(1-2-3) 
 Seminar in Criminal Law  
 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญาจากแนวคําพิพากษา บทความ 
ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา 
 Discussion and analysis of critical issues regarding criminal law by studying 
precedents, articles along with current problems about criminal law 
 

0801424 กฎหมายความม่ันคง      2(2-0-4) 
 Security Law  
 เงื่อนไขและอํานาจในการประกาศพ้ืนที่รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สถานการณฉุกเฉิน 
กฎอัยการศึก อํานาจและวิธีการใชอํานาจ การควบคุมการใชอํานาจเมื่อประกาศพื้นที่รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ประกาศกฎอัยการศึกตามกฎหมายการรักษาความมั่นคงใน
ราชอาณาจักร กฎหมายการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และกฎอัยการศึก  
 Conditions and authorities to declare secured areas of the Kingdom, state of 
emergency, Martial law, authorities and exercising powers, controls of authorities when secured 
areas of the Kingdom, state of emergency, Martial law declared under the Internal Security 
law,  Public Administration in Emergency Situation law and Martial Law 
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0801425 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2(1-2-3) 
 Seminar in Criminal Procedure Law 
 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยศึกษาจาก
แนวคําพิพากษา บทความ ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 Discussion and analysis of critical issues regarding Criminal Procedure Law by 
studying precedents, articles along with current problems about criminal procedure law 
 

0801431 ภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Taxation  
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทั้ง
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอนุสัญญาภาษีซอน 
 General principles of tax, procedure and the tax levy management system of 
personal income tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax under the 
Revenue Code and Double taxation agreement 

 
 

0801432 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 
 Labour Law  
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายแรงงานในตางประเทศองคการ
แรงงานระหวางประเทศและความสําคัญของประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ (อนุสัญญาและขอแนะ
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ)  ประวัติและพัฒนาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย ความสัมพันธ
ของกฎหมายลักษณะจางแรงงาน  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครอง
แรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและ 
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
 Meaning, theories, principles, evolution and characteristics of international labor 
law, international labor organization and importance of International Labor Code (Conventions 
and Recommendations of International Labor Organization), historical background and 
evolution of labor law in Thailand, relation between laws on hire of services under Civil and 
Commercial Code and Labor Law, Labor Protection Law, Labor Relation Law, Public Enterprise 
Labor Relations Law and Law on Establishment and Procedure for Labor Court 
 

0801433 กฎหมายปกครองทองถิ่น 2(2-0-4) 
 Law of Local Administration  
 แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารทองถิ่น  องคกรสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
ปจจุบัน อํานาจหนาที่ขององคกรเหลานี้ในฐานะที่เปนนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง อํานาจในการออกกฎหมาย 
การกํากับดูแลเหนือองคกรเชนวานี้ ทั้งในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคลและการกํากับดูแลเหนือการกระทํา รวม
ตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององคกรสวนทองถิ่นและการควบคุมจากสวนกลาง 
 Fundamental framework of organizing local administration, local organizations 
under present laws, authorities of such organizations as legal entities, particularly legislative 
authority, controlling over such organizations in term of person and actions, including 
regulations and financial methods of local organizations, together with centralized control 
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0801434 การไดมาและการจัดการทรัพยสินของฝายปกครอง  2(2-0-4) 
 Acquisition and Management of Property of Administration  
 ประเภทของทรัพยสินของฝายปกครอง ผลทางกฎหมายของทรัพยสินแตละประเภท วิธีการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสินของฝายปกครองตามวิธีการทางกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะการเวนคืน
การไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน การเกณฑทรัพยสิน การริบทรัพยสิน รวมทั้งกฎหมายวาดวยที่ราชพัสด ุ
 Types of administrative property, legal consequences of such type, legal methods 
on acquisition of administrative property according to public law, especially expropriation 
under Land Code, commandeering and confiscation of property as well as state property law 
 

0801435 กฎหมายศุลกากร 2(2-0-4) 
 Customs Law  
 ลักษณะและวัตถุประสงคของกฎหมายศุลกากร วิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากร ที่มาของ
กฎหมายศุลกากร ความรับผิดในการเสียภาษีศุลกากร  พิธีการศุลกากร  ความผิดตามกฎหมายศุลกากรอํานาจ
หนาที่ของพนักงานศุลกากร การดําเนินคดีศุลกากร  หลักเกณฑเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร  การยกเวนอากร 
การตีความพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากรกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากรกับการนิคม
อุตสาหกรรม กฎหมายอื่น ๆ และความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับศุลกากร 
 Characteristics and objectives of customs law, evolution and sources of custom law 
including customs tax payment, customs formality, customs liability, customs authorities, 
customs prosecution, rules and exceptions of customs tariff, Customs and Investment Law; 
Custom and Industrial Estate Authority law as well as international customs agreement 
   

0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 2(2-0-4) 
 Public Service and Public Enterprise Law  
 ความหมาย ระบบกฎหมายและวิธีการในการจัดทําบริการสาธารณะ การจัดทําบริการสาธารณะ
โดยรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ประเภทการแปรรูปและระบบการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ 
 Meaning, legal system and method of providing public services, local administrative 
organizations, public organizations and public enterprises, types of transformation and 
corporate governance of public enterprises 
 

0801437 ภาษีทรัพยสิน   2(2-0-4) 
 Property Tax  
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีรถยนต ภาษีปาย และภาษีมรดก 
 Introduction to levy property tax, rules and methods of levy house and land tax, 
local maintenance tax, automobile tax, signage tax and inheritance tax 

 
 
 
 
 
 
 



- 49 -  มคอ.2 ปริญญาตรี 
 

0801441 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) 
 Private International Law  

ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติ
และคนตางดาว  การขัดกันแหงกฎหมาย  การดําเนินคดีที่มีองคประกอบสัมพันธกับตางประเทศ การยอมรับและ
การบังคับตามคําพิพากษาและคําชี้ขาดจากตางประเทศ 

Meaning and characteristics of private international law, nationality, status of 
nationals and aliens, conflict of laws, procedure of foreign elements cases, recognition and 
enforcement of foreign judgments 
   

0801442 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 2(2-0-4) 
 International Economic Law  
 วิวัฒนาการของขอตกลงทั่วไป วาดวยภาษีศุลกากรและการคา  กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
โครงสราง บทบาทและหนาที่ของสถาบันดังกลาวในการดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธกับไทย 
ขอตกลงปลีกยอยที่สําคัญขององคการการคาโลกเกี่ยวกับการคา ขอตกลงและสถาบันเกี่ยวกับการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค การกอตั้ง โครงสราง บทบาทและหนาที่ขององคการการคาโลก หลักกฎหมายและ
ประเด็นสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ หลักกฎหมายและประเด็นสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา ประเด็นสําคัญซึ่งจะเปนหัวขอใหมในการเจรจาการคาพหุภาค ี
 Evolution of general agreement of tariff and trade and international monetary fund, 
structure, mandates and functions of such organizations in organizing world economic system 
and relation towards Thailand, important sub agreement of World Trade Organization (WTO) 
and regional organizations, establishment, structure, mandates and functions of WTO, 
principles and important issues of trade and services agreement, principles and important 
issues of intellectual property protection including important issue of bilateral trade 
negotiation 
   

0801443 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 2(2-0-4) 
 International Criminal  Law  
 หลักกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา ความหมาย บอเกิดของกฎหมายอาญาระหวาง
ประเทศ ความผิดที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมระหวางประเทศ ศาลอาญาระหวางประเทศ และความรวมมือ
ระหวางประเทศแผนกคดีอาญา 
 Legal principles, meaning and sources of international criminal law, types of 
international crime, International Criminal Court and international criminal cooperation 
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0801444 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน 2(1-2-3) 
 ASEAN Community Law Seminar  
 ปญหากฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน รวมถึงวิเคราะหสถานการณความสัมพันธ
และความเปนไปของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนและประเทศหรือองคการระหวางประเทศตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับกลุมประชาคมอาเซียน และนําเสนอโดยวิธีสัมมนา 
 Legal problems relating to ASEAN Community, including analysis of situation, 
relation and dynamic of ASEAN Community, countries or international organizations relating to 
ASEAN Community, presented by seminar 

 
   

0801451 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-2-3) 
 Legal  Professional  
 วิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หนาที่ คุณธรรม จริยธรรมของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ การ
ควบคุม มารยาท และวินัย ผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย  สัมมนาจริยธรรมของนักกฎหมาย 
 Evolution of legal profession, responsibility, moral and ethics of lawyers in various 
fields, controlling of manner and disciplinary for legal profession, seminar on ethics of lawyers 
   

0801452 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 
 Philosophy of Law  
 ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสํานักความคิดทางกฎหมายตาง ๆ ปรัชญาที่เปน
รากฐานของทฤษฎีกฎหมาย  หลักความยุติธรรม ความเปนธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญา
ตอการสรางและการใชกฎหมาย 
 Biographies and works of legal philosophers in various schools of thoughts, 
fundamental philosophy of legal theories, justice, social fairness, equality, and influence of 
legal philosophy on law making and enforcement 

   

0801453 การวิจัยทางนิติศาสตรเพื่อชุมชน 1(0-3-0) 
 Legal Research for Community  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร จุดมุงหมาย กระบวนการขั้นตอนของการวิจัยทางนิติศาสตร การ
คนควาจากเอกสารและงานวิจัยการวิเคราะหและการนําขอมูลทฤษฎีทางนิติศาสตรมาเปนกรอบในการ
คนควาวิจัย รวมทั้งจรรยาบรรณของการวิจัย ฝกทําวิจัยและนําเสนอ 
 Legal research methodology, objectives, process in conducting legal research, such 
as documentary research, literature review, analysis, including ethics of researchers and 
practice 

 

0801454 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ 3(3-0-6) 
 Bankruptcy and Reorganization Law 
 กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย วิธีการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ รวมทั้งลักษณะสําคัญของการ
ฟนฟูกิจการ เจาพนักงานพิทักษทรัพย อํานาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย 
 Procedure of bankruptcy court, property management of debtor including studying 
significant of restoration, receiver and court authority  
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0801455 กฎหมายเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 
 Comparrative Law  
 เปรียบเทียบสาระสําคัญของประวัติศาสตรกฎหมาย ระบบกฎหมาย การปรับใชกฎหมาย 
สาระสังเขปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 
 A comparative study of brief review of the features on Thai legal history, legal 
system, and legal education including Thai and foreign legal profession, organization of the 
court, public law, criminal law, and civil and commercial law 

 

0801456 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2(1-6-2) 
 Clinical Legal Education  
 กฎหมายภาคปฏิบัติโดยใชกระบวนการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก เนนใหผูเรียนมีสวนรวมกับการ
ปฏิบัติ การสัมมนา การคนควาหาองคความรู ศึกษาจากขอเท็จจริงผานการลงพื้นที่ในชุมชน 
 Laws in practice using clinical legal education process, focusing on student 
participation in practice, seminar, knowledge researching and community survey 

 

0801457 กฎหมายอิสลาม 2(2-0-4) 
 Islamic Law 
 ประวัติและระบบกฎหมายอิสลาม บอเกิดของกฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม  วา
ดวยครอบครัวมรดก 
 Historical background and system of Islamic law, sources of law, judicial system and 
principles of Islamic law concerning family and succession 

 

0801458 กฎหมายไทยเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Thai Law 
 หลักกฎหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมายไทย นิยาม ที่มา ประเภทของกฎหมาย การปรับใช
กฎหมาย สาระสังเขปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 
 Fundamental rules and general features of Thai law, definitions, sources, categories, 
applicability of law, a brief review of features of constitutional law, justice system, criminal 
code, and civil and commercial code in relation to daily life 
 

0801459 สหกิจศึกษาสําหรับนักกฎหมาย 9(0-27-0) 
 Cooperative Education for Lawyers 
 การปฎิบัติงานดานกฎหมายของนิสิตที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเสมือนพนักงานในหนวยงานรัฐหรือ

เอกชน ภายใตการควบคุมของพนักงานที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมายจากทางสถานประกอบการรวมกับอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษาตามกรอบการปฎิบัติงานที่ผานการพิจารณาของคณะนิติศาสตรรวมกับสถานประกอบการ 
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง 

 Performance of students in fields of law as responsible staffs in organization in 
public or private sectors; under supervision of job supervisors designated by organizations 
approved by both organizations and Faculty of Law, for at least 16 weeks continuously 
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายศรุต จุยมณ ี อาจารย น.ม. 
น.บ.ท. 
 
 
น.บ. 

กฎหมายมหาชน 
เนติบัณฑิตไทย 
 
 
นิติศาสตร 

ม.รามคาํแหง 
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 
ม.รามคาํแหง 

2542 
2547 

 
 

2536 
2 นายศาสตรา แกวแพง อาจารย LL.M. 

 
น.บ. 

Master of Laws 
Business Law  
นิติศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
ม.สงขลานครินทร 

2551 
 

2549 
3 นางสาวจันทราทิพย  สุขุม อาจารย น.ด. 

น.ม. 
 
น.บ. 

กฎหมาย 
กฎหมายระหวาง
ประเทศ  
นิติศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร 
 
ม.ธรรมศาสตร 

2559 
2551 

 
2538 

4 นางสาวหทัยกาญจน 
กําเหนิดเพชร 

อาจารย LL.M. 
 
น.บ.ท. 
 
 
น.บ. 

Master of Laws  
 
เนติบัณฑิตไทย 
 
 
นิติศาสตร               
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

Durham University, 
United Kingdom  
สํานักอบรมศึกษา 
กฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา  
ม.สงขลานครินทร 
 

2555 
 
 

2552 
 

2549 

5 นางจิรนันท  ไชยบุบฝา 
 

อาจารย น.ม. 
 
น.บ.ท. 
 
 
น.บ. 

กฎหมายการเงิน
และภาษีอากร 
เนติบัณฑิตไทย 
 
 
นิติศาสตร  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 
ม.สงขลานครินทร 
 

2555 
 

2552 
 
 

2549 

6 นายธนากร  โกมลวานิช ผูชวย
ศาสตราจารย 

น.ม. 
น.บ.ท. 
 
 
น.บ. 

กฎหมายมหาชน 
เนติบัณฑิตไทย 
 
 
นิติศาสตร 

ม.ธุรกิจบณัฑิตย 
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 
ม.ธรรมศาสตร 

2549 
2539 

 
 

2536 
7 นายปพนธีร  ธีระพันธ อาจารย LL.M. 

 
น.ม. 
น.บ. 

Master of Laws 
International  
กฎหมายมหาชน 
นิติศาสตร 

La Trobe  
University, Australia 
ม.ธุรกิจบณัฑิตย 
ม.ธุรกิจบณัฑิตย 

2556 
 

2553 
2549 

8 นายธีรยุทธ  ปกษา อาจารย น.ม. 
น.บ. 

กฎหมายธรุกิจ 
นิติศาสตร 

ม.อัสสมัชัญ 
ม.ทักษิณ 

2555 
2551 

9 นายเอกราช  สุวรรณรัตน อาจารย น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร 
นิติศาสตร 

ม.รามคาํแหง 
ม.ทักษิณ 

2554 
2551 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

10 นายศิริชัย กุมารจันทร อาจารย น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตร
นิติศาสตร 

ม.รามคาํแหง 
ม.ทักษิณ 

2554 
2551 

 
3.2.2 อาจารยพิเศษ 

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1. นายพรรณชม ออนนอย - น.บ. นิติศาสตร ม.รามคาํแหง 2524 
2. นายพรสักก พิทักษธรรม - น.ม. 

น.บ. 
นิติศาสตร 
นิติศาสตร 

ม.รามคาํแหง 
ม.รามคาํแหง 

2550 
2534 

3. นายอําพน เจริญชีวิน - น.ม. กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 2536 

   น.บ. นิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร 2520 
4 นายธนกร พลายสา - น.บ. นิติศาสตร ม.รามคาํแหง 2522 
5. นายประคอง เตกฉตัร - รปม. 

 
น.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร 
 
นิติศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 
ม.รามคาํแหง 

2550 
 

2527 
6. นายพรชัย สุนทรพันธุ รอง

ศาสตราจารย 
LL.M. กฎหมายเปรียบเทียบ Southern Methodist 

University United 
States 

2513 

7.                           นายณัฐพงศ โปษกะบตุร รอง
ศาสตราจารย 

LL.M. กฎหมายเปรียบเทียบ Southern Methodist 
University United 
States 

2527 

8. นายสัตยา อรุณธาร ี - น.ม. นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2520 

   น.บ. นิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร 2513 

9. นายตุล เมฆยงค - LL.M. สาขากฎหมายระหวาง
ประเทศและกฎหมาย
ยุโรป 

University of Liverpool 
United Kingdom 
 

2540 

   น.ม. นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532 

   น.บ. นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527 

10. นางสุนีย มัลลิกะมาลย ศาสตราจารย ปร.ด. วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

ม.ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่น  

   น.ม. นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2519 

   น.บ. นิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร 2512 

11. นายสุเมธ จานประดับ รอง น.ม. กฎหมายธรุกิจ ม.ธรรมศาสตร 2538 

  ศาสตราจารย น.บ. นิติศาสตร ม.รามคาํแหง 2519 
12 นายอนันต ชุมวิสูตร - น.ม. นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2521 
   น.บ. นิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร 2517 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

13  นางสุจินตนา ชุมวิสตูร รอง น.ม. นิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526 
  ศาสตราจารย น.บ. นิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร 2517 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
4.1.1 มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝก  
4.1.2 มีความรู เทคนิคและทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณที่เก่ียวของกับงาน 
4.1.3 มีความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหาในสถานการณจริง 
4.1.4 มีความสามารถในการสื่อสาร 
4.1.5 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 
4.1.6 มีความเขาใจในการปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ 
ภาคเรียนที่ 2  ชั้นปที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
การฝกภาคสนามตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร จุดมุงหมาย กระบวนการขั้นตอนของการวิจัยทางนิติศาสตร การ
คนควาจากเอกสารและงานวิจัยการวิเคราะหและการนําขอมูลทฤษฎีทางนิติศาสตรมาเปนกรอบในการคนควาวิจัย 
รวมทั้งจรรยาบรรณของการวิจัย ฝกทําวิจัยและนําเสนอ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรูการทําโครงงานหรือวิจัยของนิสิต มีดังนี ้

5.2.1 มีความรู ความเขาใจหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการวิจัยทางนิติศาสตร เขาใจบริบททางสังคม 
มีความสามารถในการศึกษา คนควา และเพิ่มพูนทักษะที่จําเปน มีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถบูรณาการศาสตร
ตาง ๆ ไปประยุกตเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได พรอมทักษะในการปฏิบัติทางดานกฎหมาย 

5.2.2 มีความสามารถในการสืบคนรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น และสามาร
สื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสรางสรรคผลงานทางกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน รวมทั้งมีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบัน
ตอการทํางานที่เก่ียวกับกฎหมายได 

5.3 ชวงเวลา  
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
1 หนวยกิต 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ  และ
สังคม 

- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณคา 
ทัศนคติ จริยธรรมแหงวิชาชีพ ใหรู
ถึงผลกระทบที่มีตอวิชาชีพ และใน
ระบบเศรษฐกิจโลกในทุกรายวิชาใน
กลุมวิชาเอก พิธีปฐมนิเทศ และพิธี
ปจฉิมนิเทศ 
- ใหทํากิจกรรม/โครงการ ที่
เกี่ยวกับการสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ
สังคม 
-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง 
และความรับผิดชอบ และเฝาสังเกต 
โดยใชกระบวนการกลุม 

มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
ทุกรายวิชา 
ทั้งวิชาเอกบังคับและเอกเลือก 
รายวิชาใดที่ไมไดเปนจุดเนนก็จะ
ใหเปนการรับผิกชอบรอง 

2. มีความรอบรูในศาสตรทางกฎหมาย  
ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอื่นท่ี
เกี่ยวของ 

- ใหนิสิตเรียนวิชาที่ตองใชความรู
ในศาสตรตางๆ เพื่อใชในการแกไข
ปญหา หรือการแสดงความเห็น 
-จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
วิชาการและกิจกรรมนิสิตให
เหมาะสมกับระดับชั้นปของนิสิต 

มีการสอดแทรกเรื่องความรอบรู
ในศาสตรทางกฎหมาย ทักษะ
ทางวิชาชีพทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 

3. มีความสามารถคิด วิเคราะห 
สังเคราะห บูรณาการความรูและ
ประสบการณทางวิชาชีพกฎหมายอยาง
เปนระบบ 

- ใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เสริม
กับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตร ใหเหมาะสมกับระดับชั้นป
ของนิสิต 
- ใชวิธีการสอนท่ีใหนิสิตไดฝกหัดคิด 
วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการ
ความรูและประสบการณทางวิชาชีพ 

0801215  เอกเทศสัญญา 2 
0801216  กฎหมายลักษณะยืม
และการประกันหนี้ 
0801251  ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย 1 
0801252  ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย 2 

4. มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิด
สรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู 
ทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง และทํางาน
รวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยาง
เหมาะสม 

- กําหนดใหทํางานกลุมในรายวิชา 
- ใหมีการฝกทักษะวิชาชีพดวยการ
ฝกงาน 
- ใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เสริม
กับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรใหเหมาะสมกับระดับชั้นป

0801131  หลักกฎหมาย
มหาชน 
0801214 ละเมิด การจัดการ
งานนอกสั่งและลาภมิควรได 
0801251  ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย 1 
0801252  ภาษาอังกฤษสําหรับ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 
ของนิสิต 
-มอบหมายหัวขอท่ีมีเนื้อหา
เหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเอง 
และจัดหาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
สื่อการสอนเอกสาร หรือแหลง
คนควาที่จัดใหมีในหองสมุด ใน
ปริมาณเพียงพอและพรอมใช 

นักกฎหมาย 2 
0801312  กฎหมายครอบครัว 
0801321  วิธีพิจารณาความ
อาญา 1 
0801354  การวาความและศาล
จําลอง 
0801451  หลักวิชาชีพนัก
กฎหมาย 
0801453  การวิจัยทาง
นิติศาสตรเพื่อชุมชน 

5. มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  สามารถสื่อสารและใช
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- กําหนดรายวิชา หรือหัวขอที่จัด
การศึกษาในแบบ e-learning 
- มอบหมายงานที่ใหนิสิตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
แหลงขอมูล     อิเลกทรอนิกสและ
ใหมีการรายงานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

0801451  หลักวิชาชีพนัก
กฎหมาย 
0801453  การวิจัยทาง
นิติศาสตรเพื่อชุมชน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความมีวินัย 
ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ สุภาพ  
ออนนอมถอมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการ
ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 
 2.1.2 มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและ
สังคม 
 2.1.3 ตระหนักและเห็นคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 2.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย 
และผดุงความยุติธรรม 
 

- ปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ 
สุภาพ ออนนอมถอมตน ขยันและอดทน โดยจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพในการสอนและการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- มอบหมายใหนิสิตทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา การ
เปนสมาชิก ฝกความรับผิดชอบ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจาก
สถานการณจริง 
-จัดกิจกรรมท่ีปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือประโยชนสังคม
เปนที่ตั้ง 
- จัดกิจกรรมยกยองนิสิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทํา
ประโยชนแกสังคม 

- สังเกตพฤติกรรมนิสิตดานคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการถือประโยชนสังคม
เปนที่ตั้ง 
- สังเกตการทํางานเปนกลุม การเปนผูนํา การเปนสมาชิก
กลุม ฝกความรับผิดชอบ 
 

2.2 ดานความรู 
 2.2.1 มีความรูความสามารถทางกฎหมาย ศาสตรที่
เกี่ยวของ และเขาใจบริบทของสังคม 
 2.2.2 มีความสามารถในการศึกษา คนควา และ
เพิ่มพูนทักษะที่จําเปน มีโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถบูรณา
การศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได 
 2.2.3 มีทักษะปฏิบัติดานกฎหมาย 

- เนนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- จัดใหมีการเรียนรูจากประสบการณจริง 
- จัดบรรยายโดยอาจารยพิเศษภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 
หรือมีประสบการณตรง 
- จัดใหมีรายวิชาที่ เนนการฝกปฏิบัติ ฝกวิเคราะห และ
รายวิชาการวาความและศาลจําลอง 

- การทดสอบยอย/การเก็บคะแนนภาคปฏิบัติ 
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
- การรายงานและการนําเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 2.3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห
ขอกฎหมาย ปรับบทขอกฎหมายมาใชกับขอเท็จจริงใน
สถานการณไดอยางเหมาะสม 
 2.3.2 มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
และสามารถนําความรูไปสรางสรรคสังคม 

- จัดกระบวนการการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด และ
การปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและกลุม เชน การวิเคราะห 
อภิปรายกลุม การนําเสนอแนวความคิด และการจัดทํา
โครงการ 
- จัดกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
- เชิญวิทยากร หรือาจารยพิเศษภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
หรือมีประสบการณตรงบรรยายใหกับนิสิต 

- ประเมินจากรายงานของนิสิต 
- ประเมินจากการนําเสนอผลงานของนิสิต 
- การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่ใหนิสิตคิดแกปญหา 
- การใชแบบทดสอบ / สัมภาษณท่ีใหนิสิตไดฝกแกไขปญหา 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 2.4.1เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
 2.4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแก
ตนเองและผูอ่ืน 
 2.4.3 มีจิตอาสาและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะ
ผูนําและสมาชิกของชุมชนและสังคม 
 2.4.4 เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 
 2.4.5 มีสวนรวมในการสงเสริม พัฒนาและทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

- จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการ
พูด การฟง และการเขียนในระหวางผูเรียน ผูสอน และ
ผูเกี่ยวของอื่น ๆ 
- จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายและ
เหมาะสม 
 
 
 
 
 

- ประเมินวิธีการนําเสนอรายงาน 
- ประเมินจากรายงาน 
- สังเกตการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 มีความสามารถในการสืบคนรวบรวมขอมูล 
วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอและสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 2.5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยาง
เหมาะสมและรูเทาทัน 
 2.5.3 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูใน
ปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับกฎหมายได 
 2.5.4  สามารถสื่อสารความคิด ความหมาย 
กระบวนการสรางสรรคผลงานทางกฎหมายได 
 

- จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการ
พูด การฟง การเขียนในระหวางผูเรียน ผูสอน และ
ผูเกี่ยวของอื่น ๆ 
- จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 
- จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตรและสถิติ 
 

- ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
- ทักษะการเขียนรายงาน 
- ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือ
อธิบาย อภิปรายผลงานไดอยางเหมาะสม 
- เทคนิคการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรใน
การแกปญหาเชิงตัวเลข 
- ประเมินจากการทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลาย
ภาคของรายวิชาที่เกี่ยวของ  
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2. ดานความรู 
2.1 มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
2.2 มีโลกทัศนกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ 
3.2 สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได 
3.3 มีความใฝรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอ่ืน 
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ

ชุมชนและสังคม 
 4.4 ยอมรับความแตกตางทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมท่ี

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุมการใชภาษา              

0000111  ภาษาไทยสําหรับอดุมศึกษา              

0000121  ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน              

0000122  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน              
กลุมบูรณาการ              

0000161  คุณภาพชีวิต              

0000162  สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต              
0000261  สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง              

กลุมวชิาบังคับเลือก              

0000262  ทักษิณศึกษา              

0000263  วิถีชุมชนทองถ่ิน              
กลุมวิชาเลือก              
0000131  ภาษาและวัฒนธรรมพมา              
0000132  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0000133  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี              
0000134  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน              
0000135  ภาษาและวัฒนธรรมจีน              
0000136  ภาษาและวัฒนธรรมมลาย ู              
0000163  วิถีอาเซียน              
0000164  หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต              
0000165  ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง              
0000166  ไฟฟากับชีวิต              
0000167  อาหารเพื่อชีวิตและความงาม              
0000168  การอานเพ่ือชีวิต              
0000169  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ              

0000262  ทักษิณศึกษา              

0000263  วิถีชุมชนทองถ่ิน              
0000264  เศรษฐศาสตรและการจัดการ              
0000265  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต              
0000266  เศรษฐกิจสรางสรรค              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0000267  ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ              
0000268  การเมืองการปกครองไทย              
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ สุภาพ 

ออนนอมถอมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 
1.2 มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม  
1.3 ตระหนักและเห็นคุณคาศักดิ์ ศรีความเปนมนุษย ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึง 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม 

2. ดานความรู 
2.1 มีความรูความสามารถทางกฎหมาย ศาสตรที่เกี่ยวของ และเขาใจบริบทของสังคม 
2.2 มีความสามารถในการศึกษา คนควา และเพิ่มพูนทักษะที่จําเปน มีโลกทัศนที่กวางไกล 

สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได 
2.3 มีทักษะปฏิบัติดานกฎหมาย 

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะหขอกฎหมาย ปรับบทขอกฎหมายมาใช

กับขอเท็จจริงในสถานการณไดอยางเหมาะสม 
3.2 มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูไปสรางสรรคสังคม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น 
4.3 มีจิตอาสาและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของชุมชนและสังคมและ

ตลอดจนเปนผูนําทางความคิดในการแกปญหาและรับใชสังคม 
4.4 เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 
4.5 มีสวนรวมในการสงเสริม พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการสืบคนรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอ

และสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน 
5.3 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับกฎหมายได 
5.4 สามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสรางสรรคผลงานทางกฎหมายได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชานิติศาสตร 
  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ 

5. ดานการวิเคราะหเชิง
ตวัเลขการสื่อสารฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาเฉพาะ 

      วิชาบังคับ 

0801111  หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร                   

0801112  นิติกรรมและสัญญา                   

0801121  กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป                   

0801131  หลักกฎหมายมหาชน                   

0801151  ประวัติศาสตรกฎหมาย                   

0801211  เอกเทศสัญญา 1                   

0801212  หนี้                   

0801213  ทรัพยสินและที่ดิน                   

0801214  ละเมิด การจดัการงานนอกสั่งและลาภมิ
ควรได 

                  

0801215  เอกเทศสัญญา 2                   

0801216  กฎหมายลักษณะยืมและการประกันหนี ้                   

0801217  ประกันภัย                   

0801218  หุนสวน-บริษัท                   
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ 

5. ดานการวิเคราะหเชิง
ตวัเลขการสื่อสารฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

0801221  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ                   

0801231  กฎหมายรัฐธรรมนูญ                   

0801251  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1                   

0801252  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2                   

0801311  ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด                   

0801312  กฎหมายครอบครัว                   

0801313  มรดก                   

0801316  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา                   

0801321  วิธีพิจารณาความอาญา 1                   

0801322  วิธีพิจารณาความอาญา 2                   

0801323  พระธรรมนูญศาลยตุิธรรมและระบบ 
              ตุลาการ 

                  

0801324  พยาน                   

0801328  คดีเยาวชนและครอบครัว                   

0801333 กฎหมายปกครอง 1                   

0801334 กฎหมายปกครอง 2                   

0801337 กฎหมายคุมครองผูบริโภค                   

0801341  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง                   

0801351  วิธีพิจารณาความแพง  1                   
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ 

5. ดานการวิเคราะหเชิง
ตวัเลขการสื่อสารฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

0801352  วิธีพิจารณาความแพง  2                   

0801354  การวาความและศาลจาํลอง                   

0801431  ภาษีอากร                    

0801432  กฎหมายแรงงาน                   

0801441  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล                   

0801451  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                   

0801452  นิติปรัชญา                    

0801453  การวิจัยทางนิติศาสตรเพื่อชุมชน                   

0801454  กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ                   

      วิชาเลือก 

0801132  กฎหมายอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                   

0801133  กฎหมายจราจร                      

0801141  สิทธิมนุษยชน                   

0801152  ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย                   

0801153  ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ                   

0801154  การใชและการตีความกฎหมาย                   

0801155  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                   

0801219  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดาน
อาหารและผลิตภัณฑยา 
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ 

5. ดานการวิเคราะหเชิง
ตวัเลขการสื่อสารฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

0801232  กฎหมายการเกษตรและการประมง                   

0801233  กฎหมายรัฐสภา                   

0801241  สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน                   

0801314  กฎหมายธุรกิจไทย                   

0801315  กฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 

                  

0801317  กฎหมายสถาบันการเงิน                   

0801318  กฎหมายการลงทุน                   

0801325  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา                   

0801326  กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพเิศษ                   

0801327  กฎหมายเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร                   

0801329  กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจ                   

0801331  กฎหมายอุตสาหกรรม                   

0801332  การผังเมืองและการควบคุมอาคาร                   

0801335  การควบคุมการใชท่ีดิน                   

0801336  กฎหมายพรรคการเมอืงและการเลือกตั้ง                   

0801338  กฎหมายประกันสังคม                     

0801339 กฎหมายขอมูลขาวสารทางราชการ                   

0801342  กฎหมายทะเล                   
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ 

5. ดานการวิเคราะหเชิง
ตวัเลขการสื่อสารฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

0801343  กฎหมายการขนสงระหวางประเทศ                   

0801344  กฎหมายอาเซียน                   

0801345  กฎหมายการคาระหวางประเทศ                   

0801353  ประสบการณวิชาชีพนิติศาสตร                   

0801411  การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

                  

0801412  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง                   

0801413  สัมมนากฎหมายแพง                   

0801414  การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ                   

0801415  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกจิการกีฬา การบันเทิง
และนันทนาการ 

                  

0801421  การสืบสวนสอบสวนและนิตเิวช                   

0801422  กฎหมายทหาร                   

0801423  สัมมนากฎหมายอาญา                   

0801424  กฎหมายความมั่นคง                        

0801425  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                   

0801433  กฎหมายปกครองทองถิ่น                   

0801434  การไดมาและการจดัการทรัพยสินของฝาย
ปกครอง 

                  

0801435  กฎหมายศุลกากร                   
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลฯ 

5. ดานการวิเคราะหเชิง
ตวัเลขการสื่อสารฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

0801436  กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวสิาหกิจ                   

0801437  ภาษีทรัพยสิน                     

0801442  กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ                   

0801443  กฎหมายอาญาระหวางประเทศ                   

0801444  สัมมนากฎหมายประชาคมอาเชียน                   

0801455  กฎหมายเปรียบเทียบ                   

0801456  การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก                   

0801457  กฎหมายอิสลาม                   

0801458  กฎหมายไทยเบื้องตน                    

0801459 สหกิจศึกษาสําหรบันักกฎหมาย                   

รวม  ความรับผิดชอบหลัก 45 7 8 43 93 61 16 93 13 38 29 16 8 4 61 61 7 3 

รวม  ความรับผิดชอบรอง 48 86 85 50 0 32 15 0 80 55 64 77 12 0 32 32 0 0 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้นจึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาเปนแบบระดับขั้น 
โดยเปนไปตามขอบงัคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ขอ 19 
ขอ 20 และขอ 21 (ภาคผนวก ง) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร 

2.1 การทวนสอบระดับสาขาวิชา 
 อาจารยผูสอนจัดทําผลการประเมินตามรายละเอียดรายวิชาที่ไดทําความตกลงหรือแจง

ใหกับผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน 
2.2 การทวนสอบระดับคณะ 

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาผลการประเมินที่ผานการตรวจสอบจากอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา 

2.3 การทวนสอบระดับมหาวิทยาลัย 
2.3.1 ในกรณีที่มีการรองเรียน ผูสอนตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินอยาง

ละเอียดแลวดําเนินการตามลักษณะของแตละรายการของขอรองเรียน 
2.3.2 สงผลการประเมินผานอนุกรรมการตรวจสอบความถูกตอง 
2.3.3 สงผลการตรวจสอบพรอมหลักฐานผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคณะ 
2.3.4 รายงานผลการพจิารณาพรอมหลักฐานตอสภาวิชาการใหความเห็นชอบ 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากที่นิสิตสําเร็จการศึกษา 
ติดตามบัณฑิต ประเด็นการไดงานทํา ระยะเวลาการไดงานทําหลังจบการศึกษา อัตราเงินเดือน

เริ่มแรก ความมั่นใจของผูสําเร็จการศึกษาในการเขาสูกระบวนการทางวิชาชีพ รวมทั้งความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและนําผลการติดตามมาเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ 
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที ่8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก จ) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
ระดับมหาวิทยาลัย  

 อาจารยใหมทุกคนเขาโครงการปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัยประกอบดวย 
 (1) บทบาทหนาที่ของอาจารยในพันธกิจทั้ง 4 ดาน 
 (2) สิทธิผลประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตาง ๆ 
 (3) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน  

ระดับคณะ  
อาจารยใหมทุกคนเขาโครงการปฐมนิเทศในระดับคณะประกอบดวย 

(1) ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในคณะ 
(2) ใหคําแนะนําและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองสอนคูกับอาจารย  

พี่เลี้ยง 
(3) อบรมเทคนิควิธีการสอนการใชสื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย

เพื่อพัฒนาการสอน  การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
(4) มอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารยใหม 
(5) แนะนําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ 
(6) ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

ระดับหลกัสูตร  
 (1) ชี้แจงและมอบเอกสารที่ เกี่ยวของไดแกรายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา 

ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนิสิต คูมืออาจารย ฯลฯ ใหอาจารย
ใหม 

 (2) ชี้แจงและการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา 
และกลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหแกอาจารยผูสอนทั้งอาจารยใหม 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน 
2.1.2 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
2.1.3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหาและแนวทางการแกไข ระหวาง

อาจารยในสาขาวิชา 
2.1.4 การสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม/ฝกอบรมภายนอกสถาบันและนําการเรียนรูมา

ถายทอดในสาขา 
2.1.5 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.1.6 มีงบประมาณสําหรับการเขารวมสัมมนาวิชาการทางดานวิชาชีพ 
2.1.7 มีงบประมาณฝกอบรมทักษะเฉพาะทางที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ  
การสงอาจารยไปฝกอบรมเฉพาะดานเพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญ  และนําความรูและประสบการณมา

พัฒนาจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเกณฑมาตรฐานดังนี้ 
1.  หลักสูตรจัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 10 คน ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งในดานคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการเป น ไปตาม เกณ ฑ มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญ ญ าตรี  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  รวมถึงการจัดการเรียนการสอน 
ตั้งแตการวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล  และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

2.  หลักสูตรจัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งในดานคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทําหนาที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา โดยทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนและเปนที่
ปรึกษาทางวิชาการ 

3.  หลักสูตรจัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด อยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรสามารถเปดสอน
ไดในปที่ 6 

4.  ในการวางแผนติดตาม ควบคุม กํากับมาตรฐาน หลักสูตรจะพิจารณาจากการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อป พ .ศ. 2548  และ พ .ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร  โดยใชเกณฑกํากับมาตรฐาน 12 ขอ   

 

2.  บัณฑิต  
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และมีการสํารวจภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระของบัณฑิต ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา  เพื่อวัดและประเมินผล รวมทั้งเพื่อควบคุมคุณภาพ
บัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 

3.  นิสิต 
1.  หลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบและมีกลไก อันนําไปสูการปฏิบัติ และ

จัดใหมีการวัดและประเมินผลเพื่อติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยไดมี
การกําหนดคุณสมบัติของนิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร และเกณฑในการคัดเลือกมี
ความโปรงใส  ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได  เพื่อใหการคัดเลือกนิสิตไดนิสิตที่มีความพรอม  สามารถ
สําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษาอยางมีระบบ 
และมีกลไก อันนําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตามเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการ
เตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขาการศึกษา เพื่อใหนิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรไดอยางมีความสุขจนสําเร็จ
การศึกษา 

2.  หลักสูตรมีกระบวนการในการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการแกนิสิต และมี
การวางระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาได
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  
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นอกจากนี้หลักสูตรยังมีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบและมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาความรูในรูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เนน
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3.  หลักสูตรมีการติดตามอัตราการคงอยูของนิสิตทุกชั้นป และอัตราการสําเร็จการศึกษาในแตละ
รอบปการศึกษา รวมทั้งการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทายตอการบริหารจัดการ
หลักสูตร ตลอดจนมีการจัดทํารายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต (หากมี) เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร 

 

4.  อาจารย  
1.  หลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการพัฒนาและบริหารอาจารยประจําหลักสูตร อยางมีระบบ 

และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  ซึ่งหลักสูตรไดมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจํา
หลักสูตรไวอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ รวมถึงมี
ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและการบริหาร
อาจารยประจําหลักสูตรอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

2. หลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมีการกําหนดแผนงบประมาณ และโครงการ
รวมถึงกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ  เพื่อกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยอยางมีระบบ และมีกลไกอัน
นําไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพื่อการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  โดยหลักสูตรไดมีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยทั้งในดานการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ และการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย เปนตน   

นอกจากนี้หลักสูตรยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองเพื่อใหมี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นอีกดวย 

3. หลักสูตรมีการรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย โดยการกํากับควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวน
เหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขามาศึกษาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอ
การบริหารหลักสูตร  

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
1.  หลักสูตรมีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตรอยางมีระบบ 

และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา โดยในการจัดทําสาระ
ของรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรไดจัดใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการและกาวทันสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน วิชาเอก
บังคับวิชาเอกเลือก และวิชาประสบการณเชิงปฏิบัตทิี่เนนนิสิตเปนสําคัญ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการ
ของนิสิต และความตองการของผูใชบัณฑิต  

2.  หลักสูตรมีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมี
ระบบ และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนด
ผูสอนในแตละรายวิชาใหตรงกับความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน  และมีการกํากับ
ติดตามอาจารยในการจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4  ในแตละภาคการศึกษา รวมถึงมีการสงเสริมและสนับสนุน
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ใหอาจารยผูสอนมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีกดวย  

3.  หลักสูตรมีกระบวนการในการประเมินผูเรียนอยางมีระบบ และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  ซึ่งในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หลักสูตรไดมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยใหอาจารยผูสอนมีการจัดทํา มคอ.5  หรือ มคอ.6 ในแต
ละภาคการศึกษา  และหลักสูตรไดมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรในแตละปการศึกษา (มคอ.
7) รวมถึงมีการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติอีกดวย 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบและมีกลไกอันนําไปสู

การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  โดยมีจํานวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่ เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เชน หองเรียน 
หองปฏิบัติการ ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง wifi และคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหนิสิต
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ
และมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอีกดวย 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
ตัวบงชี้และเปาหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวบงชี้

และเปาหมายไมต่ํากวาที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาดังแสดงตาราง 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงาน 

 X X X X 

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบงชี้ในแตละป 5 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

ใหนิสิตประเมินผานระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนิสิตประเมินผานระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา 

โดยใชแบบสอบถาม  
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
 ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.3 โดยผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 
 ใชแบบสอบถาม (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย) 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดํ าเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้  
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมขอเสนอแนะ ขอมูลจากนิสิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิอาจารยประจําสาขาวิชา เสนอประเด็น  
ที่จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร และจัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร จัดทํารายงานการ
ประเมินผลเสนอตอหัวหนาสวนงานวิชาการ 
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ภาคผนวก ก 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 
1. นายศรุต จุยมณี 
      คุณวุฒิทางการศึกษา 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2547 
น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2536 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ   
กรกฎ ทองขะโชค,ศรุต จุยมณี.วศิน สุวรรณรัตน. (2556). “บทบาทศูนยยุติธรรมในเขตเทศบาล” วารสาร

นิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 42(2), 363-379. 
 
2. นายศาสตรา แกวแพง 
      คุณวุฒิทางการศึกษา 

LL.M. (International Program) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551 
น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ผลงานทางวิชาการ   
Sattra Keawphang. (2010). Ethical Rule in Legal Negotiation (Publish in English). Thaksin Law 

Journal. 
Sattra Keawphang. (2011). Tax Law and Case Study: Allocation of Expenses between 

Foreign  Head Offices and Thai Branch Offices (Publish in English)”. Mae Fah 
Luang Law Journal. 

Sattra Keawphang. (2011.)Impacts on the Thai Trademark Act in the Accession to the 
Madrid Agreement or the Madrid Protocol (Publish in English). Institute of Legal 
Education of The Thai Bar Barrister at Law Journal.  

กรรณภัทร ชิตวงศ,ศาสตรา แกวแพง,จิรนันท ไชยบุบผา (2557). “การบังคับใชกฎหมายเพื่อการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของลุมแมน้ําทะเลสาบสงขลา”. วารสารปาริชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปที่ 27 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ).  
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3. นางสาว จันทราทิพย สุขุม 
      คุณวุฒิทางการศึกษา 

น.ด. (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559 
น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551 
น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ผลงานทางวิชาการ   
กรกฎ ทองขะโชค,จันทราทิพย สุขุม) .2557). “อุปสรรคในการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความ

เสียหายดานทรัพยสินจากความรุนแรงตามกฎหมายในสามจังหวัดชายแดนใต” วารสารบท
บัณฑิต.  70(3), 139-160. 

 
4. นางสาวหทัยกาญจน กําเหนิดเพชร        

คุณวุฒิทางการศึกษา 
LL.M. (Master of Laws) Durham University, United Kingdom, 2555  
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2552 
น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ      
ศาสดา วิริยานุพงศ, หทัยกาญจน กําเหนิดเพชร และคณะ, (2558). “สถานะทางกฎหมายกับการคุมครอง

สิทธิชุมชน”, วารสารปาริชาต,ิ 27(3), 1-20. 
หทัยกาญจน กําเหนิดเพชร และอานนท ศรีบุญโรจน (2557). “สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาของผูพิการทางสติปญญา”. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ, 
10(3) 
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5. นางจิรนันท  ไชยบุปผา 
      คุณวุฒิทางการศึกษา 

น.ม. (กฎหมายการเงินและภาษีอากร)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555            
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2552 
น.บ. (นิติศาสตร)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ   
จิรนันท เศษสาวารี (2558). “การเยียวยาความเสียหายทางจิตใจที่เกิดขึ้นตอทรัพยสิน”. วารสารกฎหมาย

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8(15) 41-53. 
ศาสดา วิริยานุพงศ, จิรนันท เศษสาวารี และคณะ, (2558). “สถานะทางกฎหมายกับการคุมครองสิทธิ

ชุมชน”, วารสารปาริชาต,ิ 27(3), 1-20. 
กรรณภัทร ชิตวงศ, จิรนันท เศษสาวาร ีและศาสตรา แกวแพง. “การบังคับใชกฎหมายเพื่อการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา”, วารสารปาริชาต,ิ 27(3)ป 
จิรนันท ไชยบุปผา. (2558). "คนชายขอบ" กับการ "ไดมา" หรือ "จํากัดไป" ซึ่งสิทธิในที่ดิน, รัฐสภาสาร, 

63(5), หนา 9-29. 
Kannaphat Chittawong, Jiranan Satsavaree ed all, (2015). “Law Enfocement for the 

Conversation of Biodiversity of the Songkhla Lake Basin”. Proceedings of 
International Conference “ASEAN Community Knowledge Networks for the 
Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”.Myanmar, 8-12 May 
2015.  

Kannaphat Chittawong, Jiranan Satsavaree ed all, (2016) “Law and The Homestay 
Tourism Managemaent in the area of Koh Yor in Songkhla Province”. 
Proceedings of International Conference “ASEAN Community Knowledge 
Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”. 
Philippines, 6-10 June 2016.  

 
6. นายธนากร โกมลวานิช 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
น.ม.(กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,2549 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2539 
น.บ.(นิติศาสตร),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536 
ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ   
ธนากร โกมลวานิช. (2557) .“ปญหาการขอรับคาเสียหายเบื้องตนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 ในจังหวัดพัทลุง” วารสารวิชาการนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ,5(7)21-40 
ธนากร โกมลวานิช.(2554). คําอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสูตรไพศาล 
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7. นายปพนธีร ธีระพันธ 
คุณวฒุิทางการศึกษา 
LL.M. ( Master of Laws International) La Trobe  University, Australia,2556 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2553 
น.บ. (นิติศาสตร)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2549 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ      
ปพนธีร ธีระพันธ. (2559). “คดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเปนผูกระทําความผิดในสหรัฐอเมริกาและไทย : 

ความเหมือนที่แตกตาง”. รัฐสภาสาร, 64(2) , 109-120. 
ปพนธีร ธีระพันธ. (2559). “ความรุนแรงในครอบครัวในเขตพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาฝงตะวันตก”. 

วารสารปาริชาต, 29(2) , 155-168. 
ปพนธีร ธีระพันธ. (2559). “Parens Patriae ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน”. 

วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 45(4) ,1040-1052 
ปพนธีร ธีระพันธ. (2559). “ที่มาและปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา”. วารสารปาริชาต, 30(1) ,(35-50). 
 
8. นายธีรยุทธ ปกษา 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2555 
น.บ.(นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ      

 

ธีรยุทธ ปกษา .(2559).“การระงับขอพิพาทในอุดมคต ิ: ยอนมองอาเซียน ”วารสาร,29(1),152-166 
 
9. นายเอกราช สุวรรณรัตน 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555 
น.บ.(นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ      

งานวิจัย 
ศิริชัย กุมารจันทร.กรกฎ ทองขะโชค.เอกราช สุวรรณรัตน.ธานินทร เงินถาวร. (2558). รายงานวิจัยการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา”  มหาวิทยาลัย
ทักษิณ สํานักหอสมุดสงขลา เผยแพรในฐานขอมูล ThaiLIS URl.www.tdc.thailis.or.th 
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10. นายศิริชัย กุมารจันทร 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555 
น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ      

งานวิจัย 
ศิริชัย กุมารจันทร.กรกฎ ทองขะโชค.เอกราช สุวรรณรัตน.ธานินทร เงินถาวร. (2558). รายงานวิจัยการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา”  มหาวิทยาลัย
ทักษิณ สํานักหอสมุดสงขลา เผยแพรในฐานขอมูล ThaiLIS URl.www.tdc.thailis.or.th 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวาง 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิติศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
กับ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
1. ชื่อหลักสูตร    

นิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
Bachelor of Laws (Program in Laws) 

1. ชื่อหลักสูตร 
นิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
Bachelor of Laws (Program in Laws)  

คงเดิม 

2. จํานวนหนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 145 หนวยกิต 

2. จํานวนหนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 143 หนวยกิต 

ปรับลด 

3. โครงสรางหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

กลุมภาษา 9 หนวยกิต 
กลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
6 หนวยกิต 

กลุมบูรณาการ 3 หนวยกิต 
กลุมวิชาเลือก 6 หนวยกิต 
- เลือกจากรายวิชากลุมภาษา 3 หนวยกิต 
- เลือกจากรายวิชากลุมมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

และสังคมศาสตร   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 109 หนวยกิต 

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน (ถามี)  หนวยกิต 
วิชาเอก ไมนอยกวา 109 หนวยกิต 

วิชาบังคับ 97 หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
กลุมวิชาโท (ถามี)  หนวยกิต 

วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ (ถามี)  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

3. โครงสรางหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1. วิชาบังคับ 18 หนวยกิต 
1.1 กลุมการใชภาษา 9 หนวยกิต 
1.2 กลุมบูรณาการ  9 หนวยกิต 

2. วิชาเลือก 12 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก  3 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเลือก  9 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 107 หนวยกิต 
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน (ถามี)  หนวยกิต 
วิชาเอก ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 

วิชาบังคับ 98 หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
กลุมวิชาโท (ถามี)  หนวยกิต 

วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ (ถามี)  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 
คงเดิม/ปรับชื่อกลุม 
 
     
    
 
 
 
คงเดิม/ปรับเพิ่ม/ปรับลด 
 
 
 
 
 
 
คงเดิม 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
4. คําอธิบายรายวิชา  4.คําอธิบายรายวิชา   

0801113 สิทธิมนษุยชน 3(3-0-6) 0801141 สิทธิมนษุยชน  2(2-0-4)  

 Human Rights  Human Rights - เปลี่ยนรหสัวิชา 
-ปรับลดหนวยกิต เพื่อใหนิสติเรยีนวิชาเอกเลือกเพิ่ม
มากขึ้น 
 

ความหมาย แนวคิด ปรัชญา และพัฒนาการของสิทธิ
มนุษยชน ลักษณะและหลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศระดับภูมิภาคและ
องคกรเอกชนกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิ
เด็ก กฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิของผูลี้ภัย กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ปญหาและแนวโนม
ของสิทธิมนุษยชนในตางประเทศและในประเทศไทย 

 ความหมาย แนวคิด ปรัชญา และพัฒนาการของสิทธิ
มนุษยชน ลักษณะและหลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศระดับภูมิภาคและองคกรเอกชนกับ
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิเด็ก กฎหมาย
มนุษยธรรมและสิทธิของผูลี้ภัย กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ปญหาและแนวโนมของสิทธิมนุษยชน
ในตางประเทศและในประเทศไทย 

0801121 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร 3(3-0-6) 0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร  3(3-0-6) - เปลี่ยนรหสัวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Introduction to Legal Science  Introduction to Legal Science 

 ความหมาย ลักษณะ และโครงรางของกฎหมายโดยทั่วไป 
บอเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดตาง ๆ ทาง
กฎหมายตาง ๆ ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การใชกฎหมาย 
หลักการตีความกฎหมาย สิทธิและการใชสิทธิ  สาระสําคัญของกฎหมาย
ลักษณะตาง ๆ ความสัมพันธระหวางกฎหมายลักษณะตาง ๆ  และ
ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับศาสตรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพกฎหมาย รวมทั้งจรรยาบรรณของผูใช
กฎหมาย 

 ความหมาย ลักษณะ และโครงรางของกฎหมายโดยทั่วไป บอ
เกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายตาง ๆ 
ที่มาของกฎหมาย การบังคับใช หลักการตีความ การอุดชองวาง และการ
ยกเลิกกฎหมาย สิทธิและการใชสิทธิ และการระงับซึ่งสิทธิ บุคคลตาม
กฎหมาย 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801211 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4) 
 English for Lawyers 1 

ถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งความหมาย
และตัวอยางของ การใชศัพทภาษาอังกฤษ ในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

0801251 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1  2(2-0-4) 
 English for Lawyers 1 
 ถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งความหมาย
และตัวอยางของ การใชศัพทภาษาอังกฤษในเรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

- เปลี่ยนรหสัวิชา 

0801213 กฎหมายเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 0801455 กฎหมายเปรียบเทียบ  2(2-0-4) - เปลี่ยนรหสัวิชา 
- ปรับลดหนวยกติ เพื่อใหนิสิตเรียนวิชาเอกเลือกเพิ่ม
มากขึ้น 

 Comparrative Law  Comparrative Law 

ศึกษาเปรียบเทียบสาระสําคัญของประวัติศาสตรกฎหมาย
ระบบกฎหมาย การปรับใชกฎหมาย สาระสั งเขปของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน  

 ศึกษาเปรียบเทียบสาระสําคัญของประวัติศาสตรกฎหมาย 
ระบบกฎหมาย การปรับใชกฎหมาย สาระสังเขปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

0801122 ประวัติศาสตรกฎหมาย 2(-0-4) 0801151 ประวัติศาสตรกฎหมาย  2(2-0-4) - เปลี่ยนรหสัวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Legal History  Legal History 

 ประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม อันเปน
รากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สําคัญของประเทศไทย อิทธิพลของ
แนวความคิด หลักกฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศ
ตะวันตกที่มีตอวิวัฒนาการของกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมาย
ไทยตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน  โดยเฉพาะตั้งแตสมัยจัดทําประมวล
กฎหมายเปนตนมา  โดยเนนที่มาและอิทธิพลของกฎหมายตางประเทศ 
ตอกฎหมายไทย 

 ที่มาและประวัติของกฎหมายไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย สมัยกรุง
ศรีอยุธยา สมัยรัตนโกสินทรตอนตน การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมไทย การจัดทําประมวลกฎหมายไทย กําเนิดและวิวัฒนาการของ
ระบบกฎหมายหลักที่สําคัญของโลก ตลอดจนอิทธิพลของระบบกฎหมาย
ตางประเทศท่ีมีตอกฎหมายไทย 
 
 

0801222 ตรรกวิทยาเพ่ือการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6) 
 Logics for Legal  Study 

 ศึกษาเปรียบเทียบสาระสําคัญของประวัติศาสตรกฎหมาย
ระบบกฎหมาย การปรับใชกฎหมาย สาระสั งเขปของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

0801152 ตรรกวิทยาเพ่ือการศึกษากฎหมาย 2(2-0-4) 
 Logics for Legal  Study 
 หลักตรรกศาสตรเบื้องตนที่ เปนประโยชนตอการศึกษา
นิติศาสตร โดยเนนกระบวนการหาเหตุผล การรูจักใชเหตุและผล รวมทั้งการ
นําเสนอความคิดอยางเปนระบบ 

- เปลี่ยนรหสัวิชา 
- ปรับลดหนวยกติ เพื่อใหนิสิตเรียนวิชาเอกเลือกเพิ่ม
มากขึ้น 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801223 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 0801131 หลักกฎหมายมหาชน  2(2-0-4) - หลักสตูรเดิมกําหนดใหรายวิชาหลกักฎหมาย

มหาชนเปนวิชาเอกบังคับในช้ันปท่ี 2 เสนอแนะใหปรับ
รายวิชาหลักกฎหมายมหาชนเปนรายวิชาเอกบังคับใน
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อใหนิสิตไดเขาใจ
แนวความคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายทั้งหมดใน
ภาพรวม ทั้งกฎหมายเอกชน (วิชาหลักการพื้นฐานทาง
นิติศาสตร) และกําหมายมหาชน กอนที่จะศึกษา
รายวิชาอื่นๆตอไป และเสนอแนะใหเพิ่มจํานวนหนวย
กิตในรายวิชาหลักกฎหมายมหาชนจากเดิม 2 หนวย
กิต เปน 3 หนวยกิต เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้มี
เนื้อหาสาระสาํคัญจาํนวนมาก เวลาที่สอนไมเหมาะสม
และเพียงพอกับเนื้อหาที่ตองการบรรยาย 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  

 Principles of  Public Law  Principles of  Public Law 

 ความเปนมา บอเกดิและวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย
มหาชน ขอบเขต และลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน 

 ปรัชญา วิวัฒนาการ และหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
มหาชนทั้งของตางประเทศ และประเทศไทย ขอความคิดและสถาบันตางๆ 
ในกฎหมายมหาชน โครงสรางองคกรผูใชอํานาจของรัฐตลอดถึงกฎหมาย
มหาชนท่ีสําคัญในระบบกฎหมายไทย 

0801123 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติท่ัวไป 3(3-0-6) 0801121 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัตทิั่วไป  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 

 Criminal Law 1 : General Principles  Criminal Law 1 : General Principles 

 หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใชกฎหมายอาญา โทษและวิธีการ
เพื่อความปลอดภยั  ความรบัผดิในทางอาญา การพยายามกระทําความผดิ 
ตัวการและผูสนับสนุน การกระทําความผดิหลายบทหรือหลายกระทง  การ
กระทําความผดิอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใชแกความผดิลหุโทษ 

 กฎหมายอาญา การใชกฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย  ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด 
ตัวการและผูสนับสนุนการกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง                
การกระทําความผิดอีก อายุความ และกฎหมายที่ใชแกความผิดลหุโทษ 

0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4(4-0-8) 0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  4(4-0-8) - ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 

 Criminal Law 2 : Specific Offenses   Criminal Law 2 : Specific Offenses 

แนวความคิดในการกําหนดความผิดประเภทตาง ๆ และ
วิธีการลงโทษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะ ตาง ๆ ในภาค 2 
ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษฐานตาง ๆ 

แนวความคิดในการกําหนดความผิดประเภทตาง ๆ และ
วิธีการลงโทษ กฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 และภาค 
3 ของประมวลกฎหมายอาญา 
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0801233 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) - ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Constitutional Law  Constitutional Law 

 ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทํา
รัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย องคกรตาง ๆ ทางการเมือง กระบวนการ
ทางนิติบัญญัติ สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎี
การแบงแยกอํานาจและการคานอํานาจการควบคุมมิใหกฎหมายขัดกับ
รัฐธรรมนูญ และบทบาทกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

 ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทํา
รัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย องคกรตาง ๆ ทางการเมือง กระบวนการทาง
นิติบัญญัติ สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีการ
แบงแยกอํานาจและการคานอํานาจ หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ และบทบาทกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

0801333 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                        
และ ระบบตุลาการ 

2(2-0-4) 0801323 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลา
การ 

2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 
 
 

 Constitution of Courts of Justice and Judicial 
System 

 Constitution of Courts of Justice and Judicial 
System 

 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม ศาลยุตธิรรม อํานาจศาล 
อํานาจผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี  และระบบตลุาการ 

 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม ศาลยุตธิรรม อํานาจศาล อํานาจผู
พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี   

0801431 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4) 0801333 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
 
 

Administrative Law 1 
บอเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายตาง ๆ 

หลักการพื้นฐาน  การใชและการตคีวามกฎหมาย  ปกครอง  การจัด
ระเบียบราชการบริหาร  การจัดตัง้และสถานะทางกฎหมายของนิตบิุคคล
ในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีวาดวยการกระทําของฝายปกครอง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบตัิราชการของฝายปกครองและสัญญาทาง
ปกครอง 

Administrative Law 1 
บอเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายตาง ๆ 

หลักการพื้นฐาน การใชและการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบ
ราชการบริหาร การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน ทฤษฎีวาดวยการกระทําของฝายปกครอง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
กระบวนการปฏิบัติราชการของฝายปกครองและสัญญาทางปกครอง 
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0801432 กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4) 
 Administrative Law 2  
 บุรพวิชา : 0801333 
 แนวคิดและความจําเปนในการจัดระบบควบคุมฝาย
ปกครอง แบบของการควบคุมฝายปกครองในประเทศตาง ๆ อาทิ คดี
ปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักความรับผิด
ของฝายปกครอง รวมตลอดถึงหลักการจัดระบบบริหารงานบุคคลและ
ทรัพยสินของฝายปกครอง 

0801334 กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4) 
 Administrative Law 2  
 แนวคิดและความจําเปนในการจัดระบบควบคุมฝายปกครอง 
แบบของการควบคุมฝายปกครองในประเทศตาง ๆ อาทิ คดีปกครอง การ
จัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักความรับผิดของฝาย
ปกครอง รวมตลอดถึงหลักการจัดระบบบริหารงานบุคคลและทรัพยสินของ
ฝายปกครอง 

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ยกเลิกบุรพวิชา เนื่องจากรายวิชา 0801334 มี
เนื้อหาไมตอเนื่องกับรายวิชา 0801333 กฎหมาย
ปกครอง 1 

0801339 พยาน 3(3-0-6) 0801324 พยาน  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Evidence   Evidence  

หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน   พยานหลักฐานใน
การดําเนินคดีแพงและคดีอาญา 

กฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน พยานหลักฐานในการ
ดําเนินคดีแพงและคดีอาญา 

0801141 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 0801112 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Juristic Act and Contract  Juristic Act and Contract 

 หลักกฎหมายลักษณะนติิกรรม ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมาย
สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 

กฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญา 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 

0801242 หนี้ 3(3-0-6) 
 Obligation 
หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้และผลแหงหนี้ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยบรรพ 2 

0801212 หนี้ 3(3-0-6) 
Obligation 
กฎหมายลักษณะหนี้และผลแหงหนี้ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยบรรพ 2 

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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0801243 ละเมิด  การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได3(3-0-6) 
 Torts, Management of Affairs without Mandate 
and Undue Enrichment 
 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย ลกัษณะละเมดิ จัดการงาน
นอกสั่ง ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 
และกฎหมายที่เกีย่วของ 

0801214 ละเมิด  การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได 3(3-0-6) 
 Torts, Management of Affairs without Mandate 
and Undue Enrichment 
 กฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 

 

0801241 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 0801211 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 

 Specific Contracts  1  Specific Contracts  1 

 หลักกฎหมาย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาทรัพย 
และเชาซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย และเชา
ซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3  

0801345 ตั๋วเงิน 3(3-0-6) 
 Bills and Notes 
 หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 3 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

0801311 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 3(3-0-6) 
Bills and Current account 
กฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 3  

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
- เปลี่ยนชื่อวิชา ใหมีชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 

0801246 ทรัพยสินและที่ดิน 3(3-0-6) 0801213 ทรัพยสินและที่ดิน  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 

 Property and Land  Property and Land 

 ประเภทของทรัพยสิน หลักกฎหมายลักษณะทรัพยสิน  
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 ประมวลกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 ประเภทของทรัพยสิน กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 และประมวลกฎหมาย
กฎหมายที่ดิน 
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0801311 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4) 0801252 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา รหัสวิชา เนื่องจาก 

เลขรหสั 6 หมายถึง หมวด หรือกลุมวิชา และเลขรหัส
ลําดับสุดทาย หมายถึงลําดับรายวชิา 

 English for Lawyers 2   English for Lawyers 2  

การใชคําศัพทและถอยคําสํานวนกฎหมายเปน
ภาษาอังกฤษในกฎหมายประเภทตาง ๆ 

 การใชคําศัพทและถอยคําสํานวนในการรางสัญญาเปน
ภาษาอังกฤษในกฎหมายประเภทตาง ๆ 

0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
  Criminal Procedure 1  Criminal Procedure 1 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายที่เกีย่วของ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ 2 วาดวยหลัก
ทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวน การฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวเนื่อง
กับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว 
และการสอบสวน 

0801323 วิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 2   2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ยกเลิกบุรพวิชา เนื่องจากเนื้อหารายวิชา 0801322 
วิธีพิจารณาความอาญา 2 ไมจําเปนที่ตองเรียนรายวิชา 
0801321 มากอน 
 
 

 Criminal Procedure 2  Criminal Procedure 2 

 บุรพวิชา : 0801322  บุรพวิชา : 0801321 

 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ใหทราบถึงกระบวนการดําเนินคดีอาญาศาลชั้นตน  
การอุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษา       

 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค 3 และภาค 4 การดําเนินคดีอาญาในศาลชั้นตน  
และการอุทธรณฎีกา 

0801331 วิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0-6) 0801351 วิธีพิจารณาความแพง 1  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Civil Procedure 1  Civil Procedure 1 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยบทท่ัวไป วิธี
พิจารณาคดีในศาลชั้นตน 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 วาดวยบททั่วไป และ
ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นตน 
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0801332 วิธีพิจารณาความแพง 2 3(3-0-6) 0801352 วิธีพิจารณาความแพง 2  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Civil Procedure 2  Civil Procedure 2 

 วิธีพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราวกอน
พิพากษา และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 วิธีพิจารณาในชั้น
อุทธรณและฎีกา ภาค 4 วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา และการบังคับตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

0801343 กฎหมายธุรกจิไทย 3(3-0-6) 0801314 กฎหมายธุรกจิไทย  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติ เพื่อใหนิสิตเรียนวิชาเอกเลือกเพิม่
มากขึ้น 
 

 Thai Business Law  Thai Business Law 

 หลักกฎหมายธุรกิจไทย อํานาจหนาที่ การดําเนินงานและ
การเลิกหางหุนสวน บริษัท ทรัพยสินทางปญญา นิติกรรม และกฎหมาย
เอกเทศสัญญาเกี่ยวกับลักษณะซื้อขาย ตั๋วเงิน เชาทรัพย และเชาช้ือ 

กฎหมายธุรกิจไทย อํานาจหนาที่ การดําเนินงานและการเลิก
หางหุนสวน บริษัท ทรัพยสินทางปญญา นิติกรรม และกฎหมายเอกเทศ
สัญญาเกี่ยวกับลักษณะซื้อขาย ตั๋วเงิน เชาทรัพย และเชาช้ือ 

0801334 กฎหมายปกครองทองถิ่น 3(3-0-6) 0801433 กฎหมายปกครองทองถิ่น  2(2-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติ เพื่อใหนิสิตเรียนวิชาเอกเลือกเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 Law of Local Administration  Law of Local Administration 

 บุรพวิชา : 0801235 
แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหาร

ทองถิ่น   องคกรสวนทองถิ่นตามกฎหมายปจจุบัน อํานาจหนาที่ของ
องคกรเหลานี้ในฐานะที่เปนนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง อํานาจในการ
ออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองคกรเชนวานี้ ท้ังในแงการกํากับดูแล
เหนือบุคคลและการกํากับดูแลเหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบ
และวิธีการคลังขององคกรสวนทองถิ่นและการควบคุมจากสวนกลาง 

 แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหาร
ทองถิ่น  องคกรสวนทองถิ่นตามกฎหมายปจจุบัน อํานาจหนาที่ขององคกร
เหลานี้ในฐานะที่ เปนนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง อํานาจในการออก
กฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองคกรเชนวานี้ ทั้งในแงการกํากับดูแลเหนือ
บุคคลและการกํากับดูแลเหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการ
คลังขององคกรสวนทองถิ่นและการควบคุมจากสวนกลาง 
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0801335 การไดมาและการจัดการทรัพยสิน 

ของฝายปกครอง 
3(3-0-6) 0801434 การไดมาและการจัดการทรัพยสิน 

ของฝายปกครอง  
2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับลดหนวยกติ เพื่อใหนิสิตเรียนวิชาเอกเลือกเพิ่ม
มากขึ้น 
 

 Acquisition and Management of Property 
Administration 

 Acquisition and Management of Property 
of Administration 

 บุรพวิชา : 0801235 
 ประเภทของทรัพยสินของฝายปกครอง ผลทางกฎหมาย
ของทรัพยสินแตละประเภท วิธีการทางกฎหมายเกี่ยวกับการไดมาซึ่ง
ทรัพยสินของฝายปกครองตามวิธีการทางกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะการ
เวนคืนการไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน การเกณฑทรัพยสิน การริบ
ทรัพยสิน รวมทั้งกฎหมายวาดวยที่ราชพัสด ุ

 ประเภทของทรัพยสินของฝายปกครอง ผลทางกฎหมายของ
ทรัพยสินแตละประเภท วิธีการทางกฎหมายเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสิน
ของฝายปกครองตามวิธีการทางกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะการเวนคืนการ
ไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน การเกณฑทรัพยสิน การริบทรัพยสิน 
รวมทั้งกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 

 

0801336 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 0801325 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติ เพื่อใหนิสิตเรียนวิชาเอกเลือกเพิ่ม
มากขึ้น 
- ยกเลิกบุรพวิชา 

 Criminal Justice Process  Criminal Justice Process 

 บุรพวิชา : 0801231  กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ระบบ ทฤษฎีและการลงโทษ 

 กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ระบบ ทฤษฎีและระบบ
การลงโทษ และการแกไขผูกระทําผิดในดานนติิศาสตร 

และการแกไขผูกระทําผิดในดานนติิศาสตรและการแกไข 

0801337 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 3(3-0-6) 0801326 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
- ปรับลดหนวยกติ เพื่อใหนิสิตเรียนวิชาเอกเลือกเพิ่ม
มากขึ้น 
 

 Criminal law  3 : Special  Offenses  Criminal law  3 : Special  Offenses 

 ความผิดเกี่ยวกับรายไดของแผนดิน  ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน สิ่งแวดลอม และอนุรักษธรรมชาติ สุขภาพอนามัยของประชาชน  
ยาเสพติดใหโทษ  การคาประเวณี สถานบริการตาง ๆ  การคมนาคม                
การพาณิชยและการเครดิต ความมั่นคงของรัฐ ความสะอาดเรียบรอยของ
บานเมือง การพิทักษผูบริโภคและความเปนธรรมดานแรงงาน 

 ความผิดลักษณะอื่นที่มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเฉพาะอื่นๆ 
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0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6) 0801421 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับลดหนวยกติ เพื่อใหนิสิตเรียนวิชาเอกเลือกเพิ่ม
มากขึ้น 
 

 Investigation and Forensic Science   Investigation and Forensic Science 

 ระบบความยุติธรรมในคดีอาญาในช้ันเจาหนาที่ตํารวจ การ
สืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดทางอาญา สิทธิของผูตองหาตาม
รัฐธรรมนูญ วิทยาการทางการแพทยที่สัมพันธกับการใชกฎหมาย 
โดยเฉพาะการพิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและแพง 

 ระบบความยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจาหนาที่ตํารวจ การ
สืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดทางอาญา สิทธิของผูตองหาตาม
รัฐธรรมนูญ วิทยาการทางการแพทยที่สัมพันธกับการใชกฎหมาย โดยเฉพาะ
การพิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและแพง 

0801244 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 0801215 เอกเทศสัญญา 2  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Specific Contracts 2  Specific Contracts 2 

หลักกฎหมาย ลักษณะตัวแทน นายหนา ยืม ฝากทรัพย 
จางแรงงาน จางทําของและรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 3  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ก ฎ ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ ตั ว แ ท น  น าย ห น า  ฝ า ก ท รั พ ย 
ประนีประนอมยอมความ จางแรงงาน จางทําของและรับขนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3   

0801342 มรดก 3(3-0-6) 0801313 มรดก  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Succession  Succession 

 หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 6 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 กฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 6 

0801247 ประกันภัย 2(2-0-4) 0801217 ประกันภัย  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Insurance  Insurance 

 หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 3 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 กฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 

0801344 หุนสวน - บริษัท 3(3-0-6) 0801218 หุนสวน-บริษัท 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Corporations  Partnerships - Corporations 

 หลักกฎหมายหุนสวน - บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 3 และกฎหมายบริษัทมหาชน 

 กฎหมายวาดวยหุนสวน - บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 3 และกฎหมายมหาชน 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801245 ประกันดวยบุคคลและทรัพย 2(2-0-4) 0801216 กฎหมายลกัษณะยืมและการประกันหนี ้ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหเหมาสมยิ่งขึ้น 

 Secured  Transactions  Loan and Security Transactions 

หลักกฎหมายลักษณะค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3  และกฎหมายที่เกีย่วของ 

 กฎหมายลักษณะยืม และค้ําประกนั จํานอง จํานํา ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3   

0801425 ภาษีอากร 1 3(3-0-6) 0801431 ภาษีอากร   3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหเหมาสมยิ่งขึ้น 
 

 Taxation 1  Taxation  

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑและวิธีการ
จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษี
เงินไดนิติบุคคล  ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  ภาษีมูลคาเพิ่มและอนุสัญญา
ภาษีซอน 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอนุสัญญาภาษีซอน 
 

0801426 กฎหมายแรงงาน 1 3(3-0-6) 0801432 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหเหมาสมยิ่งขึ้น  Labour Law 1  Labour Law  

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการและลักษณะของ
กฎหมายแรงงานในตางประเทศองคการแรงงานระหวางประเทศและ
ความสําคัญของประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ (อนุสัญญา
และขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ)  ประวัติและพัฒนาการ
ของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย ความสัมพันธของกฎหมายลักษณะ
จางแรงงาน  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกับกฎหมายแรงงาน 
กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และกฎหมายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธและกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและ  วิธีพิจารณาคดี
แรงงาน 

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการและลักษณะของ
กฎหมายแรงงานในตางประเทศองคการแรงงานระหวางประเทศและ
ความสําคัญของประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ (อนุสัญญาและ
ขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ)  ประวัติและพัฒนาการของ
กฎหมายแรงงานในประเทศไทย ความสัมพันธของกฎหมายลักษณะจาง
แรงงาน  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกับกฎหมายแรงงาน 
กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และกฎหมายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธและกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและ  วิธีพิจารณาคดี
แรงงาน 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801348 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 0801331 กฎหมายอุตสาหกรรม  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับลดหนวยกติ เพื่อใหนิสิตเรียนวิชาเอกเลือกเพิ่ม
มากขึ้น 
 

 Industrial  Law  Industrial  Law 

 หลั กทั่ ว ไปของกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บการดํ า เนิ น งาน
อุตสาหกรรม กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมาย  โรงงาน 
กฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ปญหาทางดาน
กฎหมายตาง ๆ ท่ีเกิด ขึ้นในการดําเนินงานอุตสาหกรรม 

 กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานอุตสาหกรรม กฎหมายการ
นิคมอุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักร 
กฎหมายวัตถุอันตราย ปญหาทางดานกฎหมายตาง ๆ ที่เกิด ขึ้นในการ
ดําเนินงานอุตสาหกรรม 

0801349 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 0801312 กฎหมายครอบครัว  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Family  Law  Family  Law 

 หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 กฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 

0801451 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 0801341 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

 Public International  Law  Public International  Law 

 ความหมาย ลักษณะ บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเมือง บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง การใช
อํานาจรัฐ ความสัมพันธของกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน 
ความรับผิดระหวางประเทศของรัฐ การระงับขอพิพาทระหวางรัฐ  
ลักษณะและองคประกอบขององคการระหวางประเทศ 

 ความหมาย ลักษณะ บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเมือง บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง เขตอํานาจ
รัฐ ความสัมพันธของกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน ความรับ
ผิดระหวางประเทศของรัฐ การระงับขอพิพาทระหวางรัฐ 

0801411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-2-3) 0801451 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  2(1-2-3) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
  Legal  Professional    Legal  Professional   

วิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หนาที่  คุณธรรม 
จริยธรรมของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ การควบคุม มารยาท และวินัย    
ผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย  สัมมนา จริยธรรมของนักกฎหมาย 

วิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หนาที่  คุณ ธรรม 
จริยธรรมของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ การควบคุม มารยาท และวินัย ผู
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย  สัมมนาจริยธรรมของนักกฎหมาย   
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801412 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 0801452 นิติปรัชญา  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 Philosophy of Law   Philosophy of Law  

ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสํานัก
ความคิดทางกฎหมายตาง ๆ ปรัชญาที่เปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย  
อํานาจอธิปไตย  โทษสิทธิ ความยุติธรรม ความเปนธรรมในสังคม ความ
เสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาตอการสรางและการใชกฎหมาย 

 ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสํานักความคิด
ทางกฎหมายตาง ๆ ปรัชญาที่เปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย  หลักความ
ยุติธรรม ความเปนธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาตอ
การสรางและการใชกฎหมาย 

0801413 การวิจัยทางนิติศาสตร 2(2-1-3) 0801453 การวิจัยทางนิติศาสตรเพ่ือชุมชน 1(0-3-0) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- เปลี่ยนชื่อวิชาใหมีลักษณะปฎิบตัิลงชุมชนมากข้ึน  Legal  Research   Legal Research for Community  

ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร จุดมุงหมาย กระบวนการ
ขั้นตอนของการวิจัยทางนิติศาสตร การคนควาจากเอกสารและงานวิจัย        
การวิเคราะหและการนําขอมูลทฤษฎีทางนิติศาสตรมาเปนกรอบในการ
คนควาวิจัย รวมทั้งจรรยาบรรณของการวิจัย ฝกทําวิจัยและนําเสนอ 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร จุดมุงหมาย กระบวนการ
ขั้นตอนของการวิจัยทางนิติศาสตร การคนควาจากเอกสารและงานวิจัยการ
วิเคราะหและการนําขอมูลทฤษฎีทางนิติศาสตรมาเปนกรอบในการ
คนควาวิจัย รวมทั้งจรรยาบรรณของการวิจัย ฝกทําวิจัยและนําเสนอ 

 

0801414 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 0801327 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 

 Computer Law   Computer Law  

องคประกอบของคอมพิวเตอร คือ บุคลากร อุปกรณ 
โปรแกรม กระบวนการ ขอมูลสารสนเทศ ระบบสื่อสาร พรอมกับศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับองคประกอบตาง ๆของคอมพิวเตอรคือกฎหมาย
เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายอาชญาในความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารและอินเทอรเน็ตและ
กฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

 กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาและการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมาย
เทคโนโลยีสื่อสารและอินเทอรเน็ต 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801415 กฎหมายทหาร 3(3-0-6) 0801422 กฎหมายทหาร  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

  Military Law   Military Law  

กฎหมายอาชญาทหาร กฎหมายวาดวยวินัยทหาร 
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก 

กฎหมายอาชญาทหาร กฎหมายวาดวยวินัยทหาร กฎหมาย
วาดวยธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก 

 

0801416 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 3(1-6-2) 0801456 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก  2(1-6-2) - เปลี่ยนแปลงรหัสวชิา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 Clinical Legal EducationThai   Clinical Legal Education  

กฎหมายภาคปฏิบัติ ใชกระบวนการศึกษากฎหมายเชิง
คลินิก เนนใหผูเรียนมีสวนรวมกับการปฏิบัติ การสัมมนา การคนควาหา
องคความรู ศึกษาจากขอเท็จจริงผานการลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อใหนิสิต
เกิดทักษะในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและคานิยมเชิงคุณธรรม 
เนนการถายทอดองคความรูทางกฎหมายสูชุมชนอาทิเชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน กฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพตดิ รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

กฎหมายภาคปฏิบัติโดยใชกระบวนการศึกษากฎหมายเชิง
คลินิก เนนใหผูเรียนมีสวนรวมกับการปฏิบัติ การสัมมนา การคนควาหาองค
ความรู ศึกษาจากขอเท็จจริงผานการลงพ้ืนที่ในชุมชน 

0801422 ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ 3(3-0-6) 0801153 ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกิตเพื่อใหนิสิตสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 

 Thai and Foreign Legal Systems   Thai and Foreign Legal Systems  

กฎหมายเชิงประวัติศาสตรและเชิงเปรียบเทียบ สกุลและ
ระบบกฎหมายตาง ๆ ที่สําคัญบทบาทกระบวนการยุติธรรมและอิทธิพล
ของระบบกฎหมายตาง ๆ  วิวัฒนาการของระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมในประเทศ  วิธีการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับ
กฎหมายอื่น โดยเฉพาะในเรื่องสัญญาและละเมิด และแนวโนมของระบบ
กฎหมายตาง ๆ ในอนาคต 

กฎหมายเชิงประวัติศาสตรและเชิงเปรียบเทียบ สกุลและ
ระบบกฎหมายตาง ๆ ที่สําคัญ บทบาทกระบวนการยุติธรรมและอิทธิพลของ
ระบบกฎหมายตาง ๆ  วิวัฒนาการของระบบกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศ  วิธีการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอื่น 
โดยเฉพาะในเรื่องสัญญาและละเมิด และแนวโนมของระบบกฎหมายตาง ๆ 
ในอนาคต 

0801423 การใชและการตีความกฎหมาย 3(3-0-6) 
Application and Interpretation of Law 
แนวคิด ทฤษฎีและบทบาทของการเปรียบเทียบกฎหมาย

ในการใชและการตีความกฎหมายและสัญญา โดยเนนกรณีศึกษา 

0801154 การใชและการตีความกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Application and Interpretation of Law 
 แนวคิดและทฤษฎีในการใชและการตีความกฎหมายและ
สัญญา โดยเนนกรณีศึกษาตามแนวพิพากษาของศาล 

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6) 
 Criminology and Penology 
 ความหมาย  และขอบ เขตของอาชญ าวิทยา สถิ ติ
อาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม
กับอาชญากรม อาชญาวิทยาการภาคผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 
การปองกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษ
และปรัชญาการลงโทษ การบริหารงานเรือนจํา การเบี่ยงผูกระทําผิดออก
จากกระบวนการยุติธรรม อันรวมถึงการควบคุมประพฤติและการพักการ
ลงโทษ 

0801155 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(2-0-4) 
 Criminology and Penology 
 ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม 
สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม 
อาชญาวิทยาการภาคผู เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม การปองกัน
อาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการ
ลงโทษ การบริหารงานเรือนจํา การเบี่ยงผูกระทําผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม อันรวมถึงการควบคุมประพฤติและการพักการลงโทษ 

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพือ่ใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 

0801341 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ 3(3-0-6) 0801454 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ  3(3-0-6) --เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 

 Bankruptcy  and Reorganization Law   Bankruptcy  and Reorganization  Law  

กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย วธิีการจัดการทรัพยสินของ
ลูกหนี้ รวมทั้งลักษณะสําคัญของการฟนฟูกิจการ  เจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย  อํานาจศาลและกระบวนพจิารณาคดลีมละลาย  การสอบสวน บท
กําหนดโทษ และบทเบ็ดเสรจ็ทัว่ไป 

 กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย วิธีการจัดการทรัพยสินของ
ลูกหนี้ รวมทั้งลักษณะสําคัญของการฟนฟูกิจการ  เจาพนักงานพิทักษทรัพย  
อํานาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย   
 

0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6) 
Juvenile and Family Offenses 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 

คดีเยาวชนและครอบครัว  การจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีความในศาล
เยาวชนและครอบครัว   

0801328 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6) 
 Juvenile and Family Cases 
 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน คดี
เยาวชนและครอบครัว การจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีความในศาลเยาวชน
และครอบครัวในเรื่องสําคัญ รวมถึงการอุทธรณและฎีกาคําพิพากษาของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว   

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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0801434 การวาความและศาลจําลอง 3(2-2-5) 0801354  การวาความและศาลจําลอง 3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ตัดบรุพวิชา  Advocacy and Moot Court   Advocacy and Moot Court  

 บุรพวิชา : 0801331, 0801332, 0801431   บุรพวิชา :  0801321, 0801322, 
0801351,0801353 

 

ทฤษฎีการวาความ การเตรียมคดีและทฤษฎีทั้งหลาย
เกี่ยวกับการสืบพยาน โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ การฝก
ภาคปฏิบัติ เตรียมคดีและวาความในศาลจําลอง 

 ทฤษฎีการวาความ การเตรียมคดีและทฤษฎีทั้งหลายเกี่ยวกับ
การสืบพยาน  โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ การฝกภาคปฏิบัติ 
เตรียมคดีและวาความในศาลจําลอง 

 

0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6) 0801435 กฎหมายศุลกากร   2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 Customs Law   Customs Law  

ลั กษ ณ ะและวัต ถุ ป ระสงค ของกฎ ห มายศุ ลก ากร 
วิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากร ท่ีมาของกฎหมายศุลกากร ความรับผิด
ในการเสียภาษีศุลกากร  พิธีการศุลกากร   ความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากรอํานาจหนาที่ของพนักงานศุลกากร การดําเนินคดีศุลกากร  
หลักเกณฑเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร   การยกเวนอากร การตีความ
พิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากรกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมาย
ศุลกากรกับการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายอื่น ๆ และความตกลงระหวาง
ประเทศท่ีเกี่ยวของกับศุลกากร 

 ลักษณะและวัตถุประสงคของกฎหมายศุลกากร วิวัฒนาการ
ของกฎหมายศุลกากร ท่ีมาของกฎหมายศุลกากร ความรับผิดในการเสียภาษี
ศุลกากร  พิธีการศุลกากร  ความผิดตามกฎหมายศุลกากรอํานาจหนาที่ของ
พนักงานศุลกากร การดําเนินคดีศุลกากร  หลักเกณฑเกี่ยวกับพิกัดอัตรา
ศุลกากร  การยกเวนอากร การตีความพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากร
กับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากรกับการนิคมอุตสาหกรรม 
กฎหมายอื่น ๆ และความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับศุลกากร 

0801436 กฎหมายบริการสาธารณะ และรัฐวิสาหกิจ                          3(3-0-6) 0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 
 
 

 Public Service and Public Enterprise Law  Public Service and Public Enterprise Law 

 บุรพวิชา  :  0801235   ความหมาย ระบบกฎหมายและวิธีการในการจัดทําบริการ
สาธารณะ การจัดทําบริการสาธารณะโดยรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ประเภทการแปรรูปและระบบการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ 

 ความหมาย ระบบกฎหมายและวิธีการในการจัดทําบริการ
สาธารณะ การจัดทําบริการสาธารณะโดยรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ประเภทการแปรรูปและระบบการกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ 
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0801437 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6) 0801332 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 
 

 City Planning and Building Control   City Planning and Building Control  

แนวคิด การวางแผนและการจัดทาํผังเมืองเพื่อควบคุมการ
ใชประโยชนท่ีดิน กระบวนการขอบเขตและการบังคับใชกฎหมายผังเมือง  
การชดใชความเสยีหายใหแกเอกชนผูเสยีหายและการควบคุมการกอสราง
อาคารเพื่อความปลอดภยัและสอดคลองกับผังเมือง 

 แนวคิด การวางแผนและการจัดทาํผังเมืองเพื่อควบคุมการใช
ประโยชนท่ีดิน กระบวนการขอบเขตและการบังคับใชกฎหมายผังเมอืง  การ
ชดใชความเสียหายใหแกเอกชนผูเสียหายและการควบคุมการกอสรางอาคาร
เพื่อความปลอดภัยและสอดคลองกับผังเมือง 

0801438 การควบคุมการใชที่ดิน 3(3-0-6) 0801335 การควบคุมการใชที่ดิน 2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 
 
 

 Land Use Control   Land Use Control  

 บุรพวิชา : 0801246     

ความจําเปน ความหมายของการควบคุมการใชที่ดินใน
เมืองและชนบท อํานาจและวิธีการที่รัฐใชในการ  ควบคุมที่ดิน หลัก
กฎหมาย ขอบเขตของกรรมสิทธ์ิและสิทธิการครอบครองท่ีดินของเอกชน 
การกระจายการจํากัดการถือครองที่ดิน การจัดรูปที่ดิน และการปฏิรูป
ที่ดิน  การควบคุมการใชอํานาจรัฐที่เกี่ยวกับท่ีดิน 

 ความจําเปน ความหมายของการควบคุมการใชที่ดินในเมือง
และชนบท อํานาจและวิธีการที่รัฐใชในการ  ควบคุมที่ดิน หลักกฎหมาย 
ขอบเขตของกรรมสิทธิ์และสิทธิการครอบครองที่ดินของเอกชน การกระจาย
และการจํากัดการถือครองที่ดิน การจัดรูปที่ดิน และการปฏิรูปที่ดิน  การ
ควบคุมการใชอํานาจรัฐที่เกี่ยวกับที่ดิน 

0801439 กฎหมายอนุรักษธรรมชาติและสิง่แวดลอม 3(3-0-6) 0801132 กฎหมายอนุรักษธรรมชาติและ สิง่แวดลอม  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 

 Conservation of Nature and Environment Law  Conservation of Nature and Environment Law 

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และความสัมพันธระหวางระบบ
นิเวศ สิ่งแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาตหิลักสหวทิยาการในการคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐ  องคกร มาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการอื่นในการวางแผน  การจัดการ  การใช  และการ
คุมครองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การจัดการมลพิษ 

 แนวคิด ทฤษฎี  และความสัมพันธระหวางระบบนิ เวศ 
สิ่งแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาติ  หลักสหวิทยาการในการคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐ  องคกร มาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการอื่นในการวางแผน  การจัดการ  การใช  และการ
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การจัดการมลพิษ 

 
 
 
 

  



- 106 -  มคอ.2 ปริญญาตรี 
 

รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา 

 Labour Law 2     

 บุรพวิชา : 0801426     

กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม กฎหมาย
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานและกฎหมายแรงงานอื่นที่
สําคัญ ตลอดจนปญหาและแนวโนมของกฎหมายแรงงาน 

 
 

 

 

0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6) 0801437 ภาษีทรัพยสิน   2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
-  เปลี่ยชื่อรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงไป 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 Taxation 2   Property Tax        

 บุรพวิชา : 0801425     

หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป ภาษีเงินไดปโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต  ภาษีศุลกากรและภาษี
ทองถ่ิน รวมทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองท่ีกับภาษีปาย 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน หลักเกณฑ
และวิธีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีรถยนต ภาษี
ปาย และภาษีมรดก 

0801443 กฎหมายหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 3(3-0-6) 
Securities and Security Exchange Law 
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน  ความหมาย

ของหลักทรัพย    ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย  การประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย การจัดการกองทุนรวม การกระทําอันไมเปนธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การซื้อหลักทรัพยเพื่อการครอบงํากิจการ 

0801315 กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดหลกัทรัพย 2(2-0-4) 
 และตลาดหลักทรัพย 
 Public Company Limited and Security Exchange Law 

กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจํากัด แนวคิดเกี่ยวกับตลาด
การเงินและตลาดทุน ความหมายของหลักทรัพย   ตลาดหลักทรัพย 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การซื้อขายหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพย  การประกอบธุรกิจหลักทรัพย การจัดการกองทุนรวม 
การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การซื้อหลักทรัพย
เพื่อการครอบงํากิจการ 
 

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
- เปลี่ยชื่อรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงไป 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801444 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3(3-0-6) 0801316 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  3(3-0-6) --เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 

 Intellectual Property Law  Intellectual Property Law 

ความหมายทรัพยสินทางปญญา  แนวคิดและวิวัฒนาการ
ของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินทางปญญา   ประวัติและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาฉบับตาง 
ๆ  ของประเทศไทย  ทั้งกฎหมายเครื่องหมายการคา กฎหมายลิขสิทธิ์ 
กฎหมายสิทธิบัตรและหลักการของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ 

ความหมายทรัพยสินทางปญญา  แนวคิดและวิวัฒนาการของ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาองคการระหวางประเทศที่ เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินทางปญญา ประวัติและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาฉบับตางๆ 
ของประเทศไทย ทั้งกฎหมายเครื่องหมายการคา กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย
สิทธิบัตรและหลักการของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ 

0801445 กฎหมายสถาบันการเงิน 3(3-0-6) 0801317 กฎหมายสถาบันการเงิน 2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกิตเพื่อใหนิสิตสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 

 Financial Institution Law   Financial Institution Law  

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ธุรกิจและการกํากับดูแล
สถาบันการเงิน การแกไขปญหาและการแทรกแซงการดําเนินงานของ
สถาบันการเงิน และบทบาทขององคการระหวางประเทศที่มีผลกระทบ
ตอสถาบันการเงินของไทย 

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ธุรกิจและการกํากับดูแล
สถาบันการเงิน การแกไขปญหาและการแทรกแซงการดําเนินงานของ
สถาบันการเงิน และบทบาทขององคการระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอ
สถาบันการเงินของไทย 

 
 
 
 

0801446 กฎหมายการลงทุน 3(3-0-6) 0801318 กฎหมายการลงทุน   2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน  Investment Law   Investment Law  

สิทธิและหนาที่ของผูที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย  
นโยบายแหงการกําหนดกฎเกณฑอันเปนการชักจูงใหแกผูเขามาลงทุน  
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนตางดาว รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน 

สิทธิและหนาที่ของผูที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย นโยบาย
แหงการกําหนดกฎเกณฑอันเปนการชักจูงใจผูที่เขามาลงทุน กฎหมาย
เกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาว พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว รวมทั้งการพิจารณา
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลัง
พัฒนา 

ลงทะเบียนมากขึ้น 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801447 การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6) 0801414 การระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 
 

 Settlement of Dispute and Arbitration  Settlement of Dispute and Arbitration 

ลักษณะของขอพิพาทรูปแบบตาง ๆ  เหตุผลและวิธีการใน
การระงับขอพิพาทโดยเฉพาะอยางยิ่งการประนอมขอพิพาทและการ
อนุญาโตตุลาการ 

ลักษณะของขอพิพาทรูปแบบตาง ๆ  เหตุผลและวิธีการในการ
ระงับขอพิพาทโดยเฉพาะอย างยิ่ งการประนอมขอพิพาทและการ
อนุญาโตตุลาการ 

0801448 กฎหมายการเกษตรและการประมง 3(3-0-6) 0801232 กฎหมายการเกษตรและการประมง  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกิตเพื่อใหนิสิตสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 
 
 
 
 

 Agricultural and Fishery Law  Agricultural and Fishery Law 

กฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรและประมงกฎหมายวา
ดวยพืชพันธุทางการเกษตรขอตกลงระหวางประเทศวาดวยผลิตภัณฑ
เกษตรและผลิตภัณฑประมง ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการประมง 
กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กฎหมายวาดวยยา
กําจัดศัตรูพืชและวัตถุมีพิษ กฎหมายวาดวยประมงและอนุสัญญาวาดวย
ทะเลในสวนที่เกี่ยวกับการประมง กฎหมายสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการอนุรักษแหลงอนุบาลสัตวน้ําตามธรรมชาต ิ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน กฎหมายการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร กฎหมายการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เกษตรพันธ
สัญญา กฎหมายวาดวยการประมงและอนุสัญญาทางทะเลในสวนที่เกี่ยวกับ
การประมง กฎหมายวาดวยประมง และขอตกลงระหวางประเทศวาดวย
ผลิตภัณฑทางการเกษตรและการประมง 

0801459 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) 0801441 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 Private International Law   Private International Law  

ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนตางดาว  การขัดกัน
แหงกฎหมาย การดําเนินคดีที่มีองคประกอบสัมพันธกับตางประเทศ การ
ยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาและคําชี้ขาดจากตางประเทศ 

 

ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศ                
แผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนตางดาว  การขัดกัน                
แหงกฎหมาย การดําเนินคดีที่มีองคประกอบสัมพันธกับตางประเทศ                    
การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษาและคําชี้ขาดจากตางประเทศ 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801452 กฎหมายทะเล 3(3-0-6) 0801342 กฎหมายทะเล  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 

 Law of the Sea  Law of the Sea 

ประวัติความเปนมาของกฎหมายทะเล  บอเกิดของ
กฎหมายทะเล  สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ําที่อยูภายใตอํานาจการ
ควบคุมของรัฐ  สถานะทางกฎหมายของพื้นนํ้าที่มิไดอยูภายใตอํานาจการ
ควบคุมของรัฐ  เทคนิคกฎหมายในการกําหนดเขตทะเล  การระงับขอ
พิพาทระหวางประเทศตามกฎหมายทะเล 

 ประวัติความเปนมาของกฎหมายทะเล บอเกิดของกฎหมาย
ทะเล สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ําที่อยูภายใตอํานาจการควบคุมของรัฐ 
สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ําที่มิไดอยูภายใตอํานาจการควบคุมของรัฐ  
เทคนิคกฎหมายในการกําหนดเขตทะเล การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ
ตามกฎหมายทะเล 

0801453 กฎหมายการขนสงระหวางประเทศ 3(3-0-6) 0801343 กฎหมายการขนสงระหวางประเทศ 2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

 International Transportation Law   International Transportation Law  

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงระหวางประเทศทางบก  ทาง
เรือและทางอากาศ  ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล  อากาศยานและ
ยานพาหนะขนสงทางบก   การจํานองเรือและอากาศยานบุริมสิทธิ์ทางทะเล 
และการบังคับตามบุริมสิทธิ์เหนืออากาศยาน   ความรับผิดชอบของผูขนสง
ระหวางประเทศ การเชาเรือเดินทะเลและการเชาอากาศยาน ตลอดจนการ
เชาซื้ออากาศยาน ความรับผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การชวยเหลือกูภัยทาง
ทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนสง 
ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการขนสงทางอากาศ  การขนสงหลาย
รูปแบบ  ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับการขนสง สินคาผานแดน 

กฎหมาย เกี่ ย วกับการขนส งระหว างป ระ เทศทางบก                    
ทางเรือและทางอากาศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล อากาศยาน
และยานพาหนะขนสงทางบก การจํานองเรือและอากาศยานบุริมสิทธิ์ทาง
ทะเล และการบังคับตามบุริมสิทธิ์เหนืออากาศยาน ความรับผิดชอบของผู
ขนสงระหวางประเทศ การเชาเรือเดินทะเลและการเชาอากาศยาน ตลอดจน
การเชาซื้ออากาศยาน ความรับผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การชวยเหลือกูภัย
ทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และการประกันภัยเกี่ยวกับการ
ขนสง ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการขนสงทางอากาศ การขนสงหลาย
รูปแบบ ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับการขนสง สินคาผานแดน 

0801454 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6) 0801344 กฎหมายอาเซียน  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 

 ASEAN Law   ASEAN Law  

 ประวัติความเปนมา ฐานะทางกฎหมายของอาเซียน  
โครงสราง อํานาจหนาท่ี วิธีดําเนินการและปญหากฎหมายตาง ๆ  รวมทั้ง
ขอกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม   ทั้งท่ีเกิดขึ้นจากความ
รวมมือภายในระหวางรัฐสมาชิก และความรวมมือระหวางสมาคม 
(อาเซียน)   กับประเทศหรือองคการระหวางประเทศอื่น ๆ 

ประวัติ ความ เป นมา ฐานะทางกฎหมายของอาเซียน  
โครงสราง อํานาจหนาท่ี วิธีดําเนินการและปญหากฎหมายตาง ๆ  รวมทั้งขอ
กฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม   ทั้งที่เกิดขึ้นจากความ
รวมมือภายในระหวางรัฐสมาชิก และความรวมมือระหวางสมาคม (อาเซียน)  
กับประเทศหรือองคการระหวางประเทศอืน่ ๆ 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801455 กฎหมายเศรษฐกจิระหวางประเทศ 3(3-0-6) 0801442 กฎหมายเศรษฐกจิระหวางประเทศ  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 

 International Economic Law   International Economic Law  

วิวัฒนาการของขอตกลงทั่วไป วาดวยภาษีศุลกากรและ
การคา  กองทุนการเงินระหวางประเทศ โครงสราง บทบาทและหนาที่
ของสถาบันดังกลาวในการดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธ
กับไทย ขอตกลงปลีกยอยที่สําคัญขององคการการคาโลกเกี่ยวกับการคา 
ขอตกลงและสถาบันเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  การ
กอตั้ง  โครงสราง  บทบาทและหนาที่ขององคการการคาโลก   หลัก
กฎหมายและประเด็นสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ  หลัก
กฎหมายและประเด็นสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา   ประเด็นสําคัญซึ่งจะเปนหัวขอใหมในการเจรจาการคาพหุ
ภาคี 

วิวัฒนาการของขอตกลงทั่วไป วาดวยภาษีศุลกากรและการคา  
กองทุนการเงินระหวางประเทศ โครงสราง บทบาทและหนาที่ของสถาบัน
ดังกลาวในการดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธกับไทย ขอตกลง
ปลีกยอยที่สําคัญขององคการการคาโลกเกี่ยวกับการคา ขอตกลงและสถาบัน
เกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  การกอตั้ง  โครงสราง  
บทบาทและหนาที่ขององคการการคาโลก หลักกฎหมายและประเด็นสําคัญ
ของขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ  หลักกฎหมายและประเด็นสําคัญของ
ขอตกลงเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  ประเด็นสําคัญซึ่งจะเปน
หัวขอใหมในการเจรจาการคาพหุภาคี 

0801456 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 0801345 กฎหมายการคาระหวางประเทศ  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

 International Trade Law  International Trade Law 

อนุสัญญาวาดวยการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ 
ค.ศ.1980 (UNCITRAL) ขอสัญญาอินโคเทอรม(INCOTERMS) ในสัญญา
ซื้อขายระหวางประเทศ วิธีการชําระเงินโดยเลตเตอรออฟเครดิต วิธีการ
ชําระเงินโดยการโอนเงินดวยสื่ออิเลก็ทรอนิกส  การระงับขอพิพาทในทาง
การคาระหวางประเทศและขอตกลงวาดวยการระงับขอพิพาทในทาง
การคาการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรตามกรอบขององคการการคาโลก
(WTO)  การใหเงินอุดหนุนและการทุมตลาด ภาษีชดเชยการใหเงิน
อุดหนุนและภาษีตอตานการทุมตลาด  สิ่งกีดกันการคาที่ไมใชพิกัดฯ  
(NTB)  ปญหามาตรฐานสินคาระหวางประเทศในดานสุขอนามัยและใน
ดานความปลอดภัย  การระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก 

หลักทั่วไปของธุรกิจและการคาระหวางประเทศ อนุสัญญาวา
ดวยการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ (UNCITRAL) ขอสัญญาอินโคเทอรม
(INCOTERMS) ในสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ วิธีการชําระเงินโดยเลต
เตอรออฟเครดิต วิธีการชําระเงินโดยการโอนเงินดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
ระงับขอพิพาทในทางการคาระหวางประเทศและขอตกลงวาดวยการระงับ
ขอพิพาทในทางการคา  
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801457 สัมมนากฎหมายธุรกจิอาเซียน 3(2-2-5) 0801241 สัมมนากฎหมายธุรกจิอาเซียน  2(1-2-3) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 
 
 
 

 ASEAN Business Law Seminar  ASEAN Business Law Seminar 

สัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับความเปนมาขององคกรธุรกิจ
อาเซียน ขอตกลงอาเซียนวาดวยความรวมมือทางกฎหมาย กฎหมายวาดวย
การลงทุนในประเทศอาเซียนบางประเทศวาดวยการจัดตั้งองคกรธุรกิจใน
ประเทศเหลานั้น  กฎหมายวาดวยการซื้อขายระหวางประเทศขอตกลงเขต
การคาเสรี ผลกระทบในการดําเนินธุรกิจอาเซียน และการระงับขอพิพาท 

สัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับความเปนมาขององคกรธุรกิจ
อาเซียน ขอตกลงอาเซียนวาดวยความรวมมือทางกฎหมาย กฎหมายวาดวย
การลงทุนในประเทศอาเซียนบางประเทศวาดวยการจัดตั้งองคกรธุรกิจใน
ประเทศเหลานั้น  กฎหมายวาดวยการซื้อขายระหวางประเทศ ขอตกลงเขต
การคาเสรี ผลกระทบในการดําเนินธุรกิจอาเซียน และการระงับขอพิพาท 

0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 
ระหวางประเทศ 

3(3-0-6) 0801411 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ
ระหวางประเทศ  

2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 Finance for International Transactions  Finance for International Transactions 

วิธีการตาง ๆ ในการระดมเงินขององคกรธุรกิจระหวาง
ประเทศ การกูเงินเพื่อดําเนินโครงการ การปองกันการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน  โดยใชวิธีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และการ
แลกเปลี่ยนสิทธิในการไดรับเงินสกุล (SWAPS) การซื้อขายและการชําระ
เงินระหวางประเทศโดยวิธีการออกเลตเตอรออฟเครดิต (L/C) หนังสือค้ํา
ประกันของธนาคาร   และการโอนเงินผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

วิธีการตาง ๆ ในการระดมเงินขององคกรธุรกิจระหวาง
ประเทศ การกูเงินเพื่อดําเนินโครงการ การปองกันการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน  โดยใชวิธีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา  และการ
แลกเปลี่ยนสิทธิในการไดรับเงินสกุล (SWAPS) การซื้อขายและการชําระเงิน
ระหวางประเทศโดยวิธีการออกเลตเตอรออฟเครดิต (L/C) หนังสือค้ํา
ประกันของธนาคาร  และการโอนเงินผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

0801461 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  3(3-0-6) 0801336 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง    2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 

 Political Party and Electoral Law  Political Party and Electoral Law 

ประวัติความเปนมา สภาพปจจุบันของพรรคการเมือง 
ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองคกรที่ดําเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งของ
ประเทศไทยและของตางประเทศ ศึกษาถึงโครงสรางพรรคการเมือง 
บทบาทของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปจจุบัน รวมถึง
กฎหมายเลือกตั้ง โดยศึกษาถึงขอดีของระบบการเลือกตั้งและองคกรที่
ดําเนินการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปจจุบันรวมทั้งแนว
ทางการปรับปรุงกฎหมายดังกลาว 

ประวัติความเปนมา สภาพปจจุบันของพรรคการเมือง              
ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองคกรที่ดําเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งของ
ประเทศไทยและของตางประเทศ โครงสรางพรรคการเมือง บทบาทของ
พรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปจจุบัน รวมถึงกฎหมายเลือกตั้ง 
ขอดีและขอเสียของระบบการเลอืกตั้งและองคกรที่ดําเนินการจัดการเลอืกตั้ง
ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปจจุบัน รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาว 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801462 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3(3-0-6) 0801337 กฎหมายคุมครองผูบริโภค  3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหการจัดเรียงเนื้อหามี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

 Consumer Protection Law  Consumer Protection Law 

หลักกฎหมายตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคพื้นฐานเพื่อการ
พิทักษปองกันสิทธิและประโยชนของผูบริโภค พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551  
และพระราชบัญญัติความรับผดิชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินคาที่
ไมปลอดภัย  พ.ศ. 2551  

กฎหมายตาง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงคพื้นฐานเพื่อการพิทักษปองกัน
สิทธิและประโยชนของผูบริโภค 

0801463 กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 0801329 กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจ  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 
 
 

 Business Crime Law  Business Crime Law 

ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญา
ที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐในการปองปราม
อาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน 
ความผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิต  การปนหุน   

ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐในการปองปรามอาชญากรรม
ทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับบัตร
เครดิต การปนหุน   

0801464 กฎหมายรัฐสภา  3(3-0-6) 0801233 กฎหมายรัฐสภา  2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 

 Parliamentary Law  Parliamentary Law 

 บุรพวิชา : 0801223, 0801233   

วิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาไทยและตางประเทศ 
ความสําคัญของรัฐสภาตอการปกครองระบบประชาธิปไตย อํานาจหนาที่
และกระบวนการในการตรากฎหมาย การควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร
ระบบและการทํางนของคณะกรรมาธิการรัฐสภา รวมถึงคณะเจาหนาที่
ของรัฐสภา 

วิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาไทยและตางประเทศ 
ความสําคัญของรัฐสภาตอการปกครองระบบประชาธิปไตย อํานาจหนาที่
และกระบวนการในการตรากฎหมาย การควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร
ระบบและการทํางานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา รวมถึงคณะเจาหนาที่ของ
รัฐสภา 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801131 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 3(2-2-5) 0801412 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง          2(1-2-3) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 
 
 

 Seminar in Civil Procedure Law  Seminar in Civil Procedure Law 

 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเกีย่วกับ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยศึกษาจากแนวคําพิพากษา บทความ 
ตลอดจนปญหาที่เกดิขึ้นในสังคมปจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง 

อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงจากแนวคําพิพากษา บทความ ตลอดจนปญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันท่ีเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5) 0801423 สัมมนากฎหมายอาญา  2(1-2-3) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 

 Seminar in Criminal La 
 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเกีย่วกับ
กฎหมายอาญา โดยศึกษาจากแนวคําพิพากษา บทความ ตลอดจนปญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันทีเ่กี่ยวกบักฎหมายอาญา 

 Seminar in Criminal Law 

อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับกฎหมาย
อาญาจากแนวคําพิพากษา บทความ ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ปจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

0801449 สัมมนากฎหมายแพง 3(2-2-5) 0801413 สัมมนากฎหมายแพง  2(1-2-3) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 

 Seminar in Civil Law  Seminar in Civil Law 

 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเกีย่วกับ
กฎหมายแพง โดยศึกษาจากแนวคําพิพากษา บทความ ตลอดจนปญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมปจจบุันท่ีเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับกฎหมาย
แพงจากแนวคําพิพากษา บทความ ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน
ที่เกี่ยวกับกฎหมายแพง 

0801466 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 0801443 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 

 International Criminal  Law  International Criminal  Law 

 หลักกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา ความหมาย 
บอเกิดของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ ความผิดทีม่ีลักษณะเปน
อาชญากรรมระหวางประเทศ ศาลอาญาระหวางประเทศ และความ
รวมมือระหวางประเทศแผนกคดีอาญา 

หลักกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา ความหมาย บอ
เกิดของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ ความผิดที่ มี ลั กษณะเปน
อาชญากรรมระหวางประเทศ ศาลอาญาระหวางประเทศ และความรวมมือ
ระหวางประเทศแผนกคดีอาญา 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0801467 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน 3(1-4-4) 0801444 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน      2 (1-2-3) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
- ตัดบรุพวิชา 

 ASEAN Community Law Seminar  ASEAN Community Law Seminar 

 บุรพวิชา : 0801454 
คนควาปญหากฎหมายตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับประชาคมอาเซียน รวมถึง
วิเคราะหสถานการณความสมัพันธและความเปนไปของประเทศในกลุม
ประชาคมอาเซียนและประเทศหรอืองคการระหวางประเทศตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับกลุมประชาคมอาเซยีน และนําเสนอโดยวิธีสัมมนา 

ปญหากฎหมายตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน 
รวมถึงวิเคราะหสถานการณความสัมพันธและความเปนไปของประเทศใน
กลุมประชาคมอาเซียนและประเทศหรือองคการระหวางประเทศตาง ๆ               
ที่เกี่ยวของกับกลุมประชาคมอาเซียน และนําเสนอโดยวิธีสัมมนา 

0801468 ประสบการณวิชาชีพนิติศาสตร 3(0-9-0) 0801353 ประสบการณวิชาชีพนิติศาสตร 3(0-9-0) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
  Professional Experience in Law  Professional Experience in Law 

 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพทางกฎหมายในหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ เปนเวลาไมนอยกวา 150 ช่ัวโมง 

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพทางกฎหมายในหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ เปนเวลาไมนอยกวา 150 ชั่วโมง 

0801469 กฎหมายความมัน่คง 3(3-0-6) 0801424 กฎหมายความมัน่คง 2(2-0-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 

 Security Law  Security Law 

 เงื่อนไขและอํานาจในการประกาศพื้นที่รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร สถานการณฉุกฉิน กฎอัยการศึก อํานาจและ
วิธีการใชอํานาจ การควบคุมการใชอํานาจเมื่อประกาศพื้นที่รักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ประกาศกฎ
อัยการศึกตามพระราชบัญญัตกิารรกัษาความมัน่คงในราชอาณาจกัร พ.ศ. 
2551 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
และกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 

เงื่อนไขและอํานาจในการประกาศพื้นที่รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร สถานการณฉุกเฉิน กฎอัยการศึก อํานาจและวิธีการใช
อํานาจ การควบคุมการใชอํานาจเมื่อประกาศพื้นที่รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ประกาศกฎอัยการศึกตาม
กฎหมายการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 กฎหมายการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และกฎอัยการศึก ศึก พ.ศ. 2547
  

0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 
 Seminar in Criminal Procedure Law  

อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยศึกษาจากแนวคําพิพากษา บทความ ตลอดจน
ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

0801425 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา             2(1-2-3) 
 Seminar in Criminal Procedure Law 

อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปญหาสาํคัญเก่ียวกับกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยศึกษาจากแนวคําพิพากษา บทความ ตลอดจน
ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันที่เกี่ยวกบักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
- ปรับลดหนวยกติเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
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0801212 กฎหมายไทยเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Thai Law 
 หลักกฎหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมายไทย นิยาม ที่มา 
ประเภทของกฎหมาย การปรับใชกฎหมาย สาระสังเขปของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กระบวนการยตุิธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่เกีย่วของในชีวิตประจําวัน 

0801458 กฎหมายไทยเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 Introduction to Thai Law 
 หลักกฎหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมายไทย นิยาม ที่มา 
ประเภทของกฎหมาย การปรับใชกฎหมาย สาระสังเขปของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายอาญา และประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

-เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
-ปรับลดหนวยกิตเพื่อใหนิสติสามารถเลือกเรียน
ลงทะเบียนมากขึ้น 
 

รายวิชาใหม 
ไมมี 0801133 กฎหมายจราจร    2(2-0-4) - เพิ่มรายวิชา 

 
 
 

   Traffic Law 

 
 

 กฎหมาย และกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก  
ทางน้ํา  และทางอากาศ 

ไมมี 0801219 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดาน
อาหารและผลิตภัณฑยา 

2(2-0-4) - เพิ่มรายวิชา 

   Laws on Food and Drug 

 
 

 กฎหมายที่วางขอกําหนดดานมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารและ
ยา กระบวนการขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การควบคุม กํากับดูแล รวม
ตลอดถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีความรับผิดของผูประกอบธุรกิจตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูบริโภค
อาหารหรือยาการไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาท การเยียวยาความเสียหาย  

ไมมี 0801415 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกจิการกีฬา การ
บันเทิงและนนัทนาการ 

2(2-0-4)  - เพิ่มรายวิชา 
 
 
 
 
 

   Sport and Entertainment Laws 

 
 

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะสัญญา จางแรงงาน จางทํา
ของที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจการกีฬา การบันเทิงและนันทนาการ 
และกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ที่ออกมาควบคุมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ดังกลาว 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ไมมี 0801338 กฎหมายประกนัสังคม   2(2-0-4) - เพิ่มวิชา 

   Law of Social Security 

 
 

แนวความคิดพื้นฐานและประวัติความเปนมาของกฎหมาย
ประกันสังคม ระบบการประกันความเจ็บปวย การประกันความทุพพลภาพ 
การประกันความชราภาพ การประกันการมรณะและการประกันการวางงาน 
รวมทั้ งปญหาและอุปสรรค ตลอดจนพัฒนาการ ของการใชระบบ
ประกันสังคมในประเทศไทย 

ไมมี 0801339 กฎหมายขอมูลขาวสารทางราชการ 2(2-0-4) - เพิ่มวิชา 
   Official Information Law 

 
 

ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของสิทธิรับรูขาวสารของ
ราชการ ความหมาย ขอมูลขาวสารขอราชการ ขอบเขตการบังคับใช องคกร
ในการสอดสองดูแล องคกรในการชี้ขาดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540  

ไมมี 0801459 สหกิจศกึษาสําหรับนักกฎหมาย 9(0-27-0) - เพิ่มวิชา 
   Cooperative Education for Lawyers  

 
 

การปฎิบั ติ งานด านกฎหมายของนิสิ ตที่ มี หน าที่ ความ
รับผิดชอบเสมือนพนักงานในหนวยงานรัฐหรือเอกชน ภายใตการควบคุม
ของพนักงานที่ปรึกษาที่ไดรับมอบหมายจากทางสถานประกอบการรวมกับ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตามกรอบการปฎิบัติงานที่ผานการพิจารณา
ของคณะนิติศาสตรรวมกับสถานประกอบการ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 
สัปดาหอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก จ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

 




