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หลักสูตรวิชาโท 
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

หลักสูตรใหม่ 2557  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. ช่ือหลักสูตร 
      ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 ภาษาอังกฤษ :  Minor in Criminal Law and Criminal Justice 
 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ  :  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
3. หลักการและเหตุผล 

กฎหมาย ถือเป็นเครื่องมือของรัฐที่ส าคัญและจ าเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  รัฐจึงได้บัญญัติกฎหมายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
คนในสังคมให้เป็นไปตามแบบแผนและบรรทัดฐานตามท่ีสังคมในขณะนั้นเห็นว่าถูกต้องดีงาม   อย่างไรก็ดี
การที่กฎหมายจะมีประสิทธิภาพได้นั้นนอกจากจะมีบทบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ท่ีดีแล้ว บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับใช้กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ ฯลฯ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายอย่างลึกซึ้งและ
ถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือจะได้บังคับใช้กฎหมายนั้นให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อทุกคนในสังคม 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้แก่ประเทศชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้สร้าง
หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขึ้นมาเพ่ือให้นักศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพต ารวจ และวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้
ศึกษาและน าเอาความรู้ทางกฎหมายที่จ าเป็นไปใช้ในการประกอบวิชาชีพตลอดจนสามารถบังคั บใช้
กฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

4. ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4.1  ความส าคัญของหลักสูตร   

หลักสูตรหมวดวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของนักรัฐศาสตร์ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีกฎหมายที่ส าคัญ  สามารถบูรณาการความรู้ในวิชากฎหมายกับ
ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของเหตุผลได้ มีวิสัยทัศน์และความคิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี   
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4.2 ปรัชญาของหลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กฎหมายมีส่วนส าคัญในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพของประชาชน หลักสูตร

วิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ด้านกฎหมายที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะนักรัฐศาสตร์ และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย 
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 4.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
               หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีรายวิชาที่เปิดสอน
เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย สามารถวิเคราะห์และให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้ 
 2. น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม ตลอดจน
สามารถบังคับใช้ข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  3. สามารถท างานเป็นทีม มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการวางแผนในการ
ท างาน 
  4. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
  4. มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ก าหนดการเปิดสอน :   เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร:  



3 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ สูงสุด: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

1 นายรักขิต  รัตจุมพฏ 
 

นบ. :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง :  2542 
นม. :  กฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย :  2548 

ประธาน
คณะกรรมการ 

2 นายอรรถพงษ์  กาวาฬ 
 

นบ. :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง :  2545 
นม. :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง :  2551 
นบท. :  ส านักฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา: 
2548 

กรรมการ 

3 นายทรงวุฒิ  สารสาริน นบ. :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:  2544 
นม. :  กฎหมายระหว่างประเทศ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:2549 

กรรมการ 

4 นางสาวศศิวิมล  เสมอใจ 
 

นบ. :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 2547 
นม. :  กฎหมายกับสังคม: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :  2554 

กรรมการ 

5 นางสาวกิตติยา  พรหมจันทร์ 
 

นบ. :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: 2550 
นม. :  กฎหมายการเงินและภาษีอากร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :  2555 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

 

7. อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาจารย์พิเศษ 
8. นักศึกษา : หลักสูตรใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หรือรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาโทพิจารณาเห็นชอบ
ลงทะเบียนเรียนได ้

  กรณีที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเนื้อหา/ค าอธิบายรายวิชาตรงกับ
รายวิชาในหลักสูตรมาก่อนแล้วสามารถท าการเทียบรายวิชาดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ได้ 

 

 

9. หลักสูตร 

 9.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 
 9.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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 1) วิชาโทบังคับ*                          จ านวน      17  หน่วยกิต  
         2) วิชาโทเลือก**        ไม่น้อยกว่า       10    หน่วยกิต 
หมายเหตุ * นักศึกษาทั่วไปและนักศึกษารัฐศาสตร์ต้องเรียนวิชาโทบังคับจ านวน 17 หน่วยกิต  
    ** นักศึกษารัฐศาสตร์ต้องเรียนวิชาโทเลือกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต (ตามโครงสร้าง
หลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ พ.ศ.2554 และรัฐประศาสนศาสตร์ พศ.2554) 
 9.3 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557   
มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
 1) วิชาโทบังคับ   จ านวน                                         17 หน่วยกิต  
2110 101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law) 3(3-0-6) 
2103 201 กฎหมายอาญา: ภาคท่ัวไป (Criminal Law: General Principles) 4(4-0-8) 
2103 202 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด (Criminal Law: Offenses ) 4(4-0-8) 
2103 301 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

(Law of Criminal Procedure I) 
 

2(2-0-4) 
2103 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

 (Law of Criminal Procedure II) 
 

2(2-0-4) 
2103 305 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence) 2(2-0-4) 

 2) วิชาโทเลือก        ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 
2103 302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  (Law of Civil Procedure I) 3(3-0-6) 
2103 308 กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน                                  

(Laws Relating to Inquiry and Investigation) 
3(3-0-6) 

2103 309 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (Criminology and Penology) 3(3-0-6) 
2103 312 กฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา     

 (Laws Relating to Human Rights in Criminal Justice) 
3(3-0-6) 

2103 313 กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวิตประจ าวัน                    
(Criminal Law in Daily Life) 

3(3-0-6) 

2103 314 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์                                
(Medical Laws and Forensic Medicine) 

3(3-0-6) 

2103 315 ระบบยุติธรรมชุมชนและการระงับข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ 
(Community Justice and Dispute Resolution in 
Restorative Justice) 

2(2-0-4) 

2103 316 
 

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ                             
(Law on Economic Crime) 

  2(2-0-4) 

2103 317 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน                   
(Children and Youth Protection Law) 

3(3-0-6) 

 
9.4 ค าอธิบายรายวิชา 

 1) วิชาโทบังคับ 
2110 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     33-0-6) 
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  Introduction to Law  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 

  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  ความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ประเภท  และศักดิ์ของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระบบความ
เชื่อของสังคมและความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันของทั้งระบบความเชื่อนั้นๆ และศาสตร์ในสหสาขาอ่ืนที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมาย แนวคิด ระบบและสกุลกฎหมาย ระบบกฎหมายไทย 
การแบ่งแยกประเภทกฎหมาย ฐานะ และที่มาของกฎหมาย การจัดท า การใช้และการยกเลิกกฎหมาย
รวมถึงกฎหมายลักษณะต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยบุคคล ทรัพย์ สิทธิ ที่มาแห่งสิทธิและขอบเขตการใช้
สิทธิ หลักสุจริต ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมายบังคับเด็ดขาด การใช้สิทธิ
เกินส่วน วิธีการศึกษากฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมาย การระงับข้อ
พิพาท และกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น 
  Definition; nature; scope; classification and hierarchy of law; rules and 
regulations; dogma systems of society and relations between those dogma systems; 
interdisciplinary relation between law and other sciences; general principles of law; legal 
concepts, different legal systems and different families of law; Thai legal system;  
classification of laws; hierarchy of laws; sources of law; legislation system; application 
and abrogation of laws; different titles of laws such as  person law, property law, rights, 
sources of rights, limitation of the exercise of rights, principle of good faith, public order 
and public morals; legal application, interpretation and gab filling; disputes resolution 
and local laws 
 
2103 201 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป     4(4-0-8) 
  Criminal Law: General Principles  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
อาญา ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน การกระท าความผิด
หลายบทหรือหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทางอาญา  วิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 

 General characteristics of criminal law; theories of liability; scope of 
criminal law enforcement; criminal liability; attempts of criminal offenses; principal; 
instigator; accessory; concurrence of offenses; recidivism; prescription; punishment; 
measures of safety; legal principles applied on petty offenses 
 
2103 202  กฎหมายอาญา: ภาคความผิด     4(4-0-8) 
  Criminal Law: Offenses  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค  2 และภาค 3 ของประมวล
กฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษ 
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 Legal principles relating to different offenses as provided by the Title II 
and III of Penal Code and petty offenses 
 
2103 301  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1    2(2-0-4) 
  Law of Criminal Procedure I  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญา หลักทั่วไป อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล 
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน  การชันสูตรพลิกศพ 
การฟ้องคดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 

 Legal provisions of criminal prosecution; general principles; authority of 
inquiry officers and courts; summons and warrant; arrest; custody; detention; search and 
provisional release; investigation; autopsy; civil litigation relating to criminal case; as 
provided in Part I and II of Criminal Procedure Code 

 
2103  303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2    2(2-0-4) 
  Law of Criminal Procedure II  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา ค าพิพากษา และค าสั่งการอุทธรณ์
และฎีกา   การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลด
โทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3, 4, 6 และ 7 

 Criminal prosecution; preliminary hearing; trial; adjudication and court 
decree; appeals and Dika appeals; enforcement of judgment and costs; pardon; 
commutation and reduction of punishment; as provided in the Division 3, 4, 6 and 7 of 
Criminal Procedure Code 
 
2103 305 กฎหมายลักษณะพยาน     2(2-0-4) 
  Law of Evidence  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 หลักกฎหมายทั่วไปของพยานหลักฐาน หลักกฎหมายพยานหลักฐานที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และพยานหลักฐาน
ในการด าเนินคดีแพ่ง และ คดีอาญา 
  General principles of law of evidence; legal principles as provided in the 
Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code; evidence in civil and criminal cases 

 
  2) วิชาโทเลือก   

2103 302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3(3-0-6) 
 Law of Civil Procedure I  
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วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
  หลักกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป ภาค 2 ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีใน
ศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา 

Principles of civil procedure law; Division I – General Provisions; 
 Division II – Procedure in Courts of First instance; Division III – Appeals and Dika appeals 

 
2103 308 กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน    3(3-0-6) 
  Laws Relating to Inquiry and Investigation  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

 ระบบการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจ  การสืบสวนและการสอบสวน    
การกระท าผิดอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 Criminal Justice especially in the police stage; inquiry and Investigation of 
criminal cases; constitutional rights of accused persons 

 
2103 309 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา     3(3-0-6) 
  Criminology and Penology 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความหมายและส านักคิดของอาชญาวิทยา ลักษณะและเหตุปัจจัยต่อการกระท า
ความผิด การกระท าที่เป็นอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม ความหมายทัณฑวิทยา  ทฤษฎีการ
ลงโทษ   กฎมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ระบบเรือนจ า  ทัณฑสถาน มาตรการรอการลงโทษ
และการพักการโทษ ทฤษฎีและการปฏิบัติต่อผู้กระท าความด้วยวิธีการต่าง ๆ กระบวนการยุติธรรมชุมชน 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

Definition and schools of criminology; nature and factors contributing to 
commission of offenses; actions constituting to a crime; crime prevention; definition of 
penology; theories of punishment; minimum standards of prisoner treatment; prison 
systems; correctional institutions; punishment suspension and parole; theories and 
treatment of offenders; Community Justice and Restorative Justice 
 
2103 312 กฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 
  Laws Relating to Human Rights in Criminal Justice 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ปรัชญา แนวคิด และหลักเกณฑ์ ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ แนวทางขององค์การสหประชาชาติ ในการศึกษาจะ
เน้นถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและความจ าเป็นที่รัฐต้องให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา  
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Philosophy, concepts and rules of human rights protection in criminal 
justice especially United Nations Standard, Norms and Guidelines; focus on importance 
of human rights and state’s necessity to ensure fundamental right protection of an 
accused person; defendant, prisoner, injured person and witness in a criminal case 

 
 
 
 

2103 313 กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  Criminal Law in Daily Life 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ความหมายและลักษณะทั่วไปของพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา  แนวคิดและทฤษฎี 
ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติ   บทมาตราที่ เป็นความผิดและบทก าหนดโทษในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
โดยเฉพาะบทมาตรามักมีการฝ่าฝืนและเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทย  การแบ่งพระราชบัญญัติ
เป็นสองกลุ่มคือ บทมาตราที่เป็นความผิดและบทก าหนดโทษที่มีการฝ่าฝืนและเป็นคดีเกิดขึ้นทั่วไปในทุก
พ้ืนที่ของประเทศไทย กับบทมาตราตามพระราชบัญญัติที่มีการฝ่าเป็นคดีเกิดขึ้นเฉพาะในบางพ้ืนที่ของ
ประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง    พฤติการณ์แห่งการกระท าของผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ   และกระบวนการบังคับใช้
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

Definition and general characteristics of acts providing criminal 
punishment; concepts and theories supporting the promulgation of those acts; provisions 
concerning with important offenses and their punishment especially usually violated 
offenses and recurring relating cases in Thai society; categorization of these acts into 2 
groups – First group of acts concerning with offenses occurring around Thailand and 
second group of acts concerning with offenses occurring in a particular area of the 
country; behavior of violators; relating criminal law enforcement by administrative 
officials 

 
2103 314 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์    3(3-0-6) 
  Medical Laws and Forensic Medicine  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ประวัติ ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของนิติเวชและกฎหมายการแพทย์ นิติ จิตเวช 
กฎหมายควบคุมวิชาชีพ กฎหมายควบคุมยา สิทธิของผู้ป่วย  ความรับผิดตามกฎหมาย พยานหลักฐาน
ทางการแพทย์ การชันสูตรพลิกศพ จริยธรรมแห่งวิชาชีพและอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 

History, definition, characteristics and scope of forensic and medical laws; 
psychiatric medical law; law of Professional practice control. Law of drug control; rights 
of patients; legal liability; medical evidence; autopsy; professional Ethics and other 
relating issues 
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2103 315 ระบบยุติธรรมชุมชนและการระงับข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ 2(2-0-4) 
  Community Justice and Dispute Resolution in  

Restorative Justice   
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมของไทย แนวคิดในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของ

ไทย หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ระบบยุติธรรมชุมชน แนวทางการน าระบบยุติธรรมชุมชนมาใช้เพ่ือระงับข้อพิพาทในชุมชน หลักกฎหมาย
และข้อจ ากัดทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา บทบาทขององค์การ 
บุคลากรของรัฐ ของชุมชนและประชาชน ในการสนับสนุนและพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการไกล่
เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
  Problems in Thai justice system; concept of reformation in Thai justice 
system; principles and theories relating to alternative justice system; Restorative Justice; 
Community Justice; guidelines of applying Community Justice in community dispute 
dissolution; legal principles and restrictions in conciliation and mediation in civil and 
criminal disputes; roles of government agencies and personnel, community and people 
in supporting and developing the system of Community Justice and dispute conciliation 
and mediation  
 
2103 316 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   2(2-0-4) 
  Law on Economic Crime  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความหมาย ขอบเขตการกระท าที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กลไก มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
  Definition and scope of actions constituting an economic crime; theories 
relating to economic crime; legal measure and mechanism in solving problems of 
economic crime 
 
2103 317 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 
  Children and Youth Protection Law  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
  วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
  หลักกฎหมาย มาตรการและกลไกการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายไทย  
  Legal principles, measures and mechanisms in protecting youth and 
children under international and Thai law 
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10. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
     10.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

10.1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 10.1.2 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ที่จะใช้ในการพัฒนา 

1. มีความรู้ทั้งด้านกฎหมายและด้านรัฐศาสตร์ 
สามารถบูรณาการความรู้ทางกฎหมายและ
รัฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบ
อาชีพ 
2. มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และรวมทั้ง
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม อ่อนน้อมถ่อม
ตน ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
ผู้อื่นและสังคม  
3. สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 

- สอดแทรกกิจกรรมในการเรียนการสอน 
- กรณีศึกษา 
- การศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน 
- การวิเคราะห์จากเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน 
- การท างานเป็นทีม 

 
     10.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน  
    รายวิชาต่าง ๆ ใน 
    หลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะ 
   ใช้ ในรายวิชาต่าง ๆ ใน 
   หลักสูตร 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ 
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม และจิตส านึก
รักท้องถิ่น   
1.3 มีความพอเพียง 
1.4 มีความซื่อสัตย์  กตัญญู 
เที่ยงธรรม 
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.6 มีจิตส านึกและตระหนักใน
วิชาชีพทางด้านกฎหมาย 
1.7 เคารพและปฏิบัติ
กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
องค์การและสังคม 

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
-การสอนแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในรายวิชา 
-การเป็นต้นแบบที่ดีของอาจารย์ 
-การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกแก่นักศึกษา เช่น การให้
รางวัลผู้ประพฤติดี เป็นต้น 
 

 -แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
และรายงานผลงาน 
- แบบประเมินการวัดความ
รับผิดชอบ  
- แบบประเมินการตรงต่อเวลา 
 

2.  ด้านความรู้   
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน  
    รายวิชาต่าง ๆ ใน 
    หลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะ 
   ใช้ ในรายวิชาต่าง ๆ ใน 
   หลักสูตร 

2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 
และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี
กฎหมายที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่
ท าการศึกษา 
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ใน
วิชากฎหมายกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการในทางปฏิบัติในการ
ประกอบวิชาชีพด้านนิติศาสตร์ 

- ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
เลือกใช้วิธีการสอนทีเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา เช่น 
การบรรยาย การอภิปราย การ
ระดมสมอง เป็นต้น  
- กรณีศึกษา 
- การสอนในเชิงบูรณาการ 
- ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ตรง 
 
 

- การสอบ / ข้อสอบแบบเขียน
ตอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- รายงาน 
- การน าเสนอผลงาน 
- การสังเกต/แบบสังเกต 
- การสัมภาษณ์/แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลได้   
มีวิสัยทัศน์  และความคิด
สร้างสรรค์      
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบน า
ความรู้ทางกฎหมายไปบูรณาการ
กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม 
3.5 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมาย ท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
3.6 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย 

 
- การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้ง
ค าถาม การอภิปราย การระดม
สมอง แสดงความคิดเห็น 
- ผู้สอนก าหนดโจทก์ กรณีศึกษา 
หรือสถานการณ์จ าลอง ให้นักศึกษา
ฝึกการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ 
หลักการ หลักเกณฑ์ แนวคิด และ
ทฤษฏีทางกฎหมายที่ได้เรียนรู้ไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
- มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าตามหัวข้อที่ก าหนดหรือ
ตามความสนใจ นักศึกษา โดยเน้น
ให้น าความรู้ทางกฎหมายไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ 

 
- การสอบ / ข้อสอบแบบเขียน
ตอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- รายงาน 
- การสังเกต/แบบสังเกต 
- การสัมภาษณ์/แบบสัมภาษณ์ 
 
- การสัมภาษณ์ 
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน  
    รายวิชาต่าง ๆ ใน 
    หลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะ 
   ใช้ ในรายวิชาต่าง ๆ ใน 
   หลักสูตร 

และสามารถประยุกต์หลักการ 
หลักเกณฑ์แนวคิด ทฤษฏีทาง
กฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม  ปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน และยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลายของมนุษย์   
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม 
ทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ  
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ 
4.5 มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งงานส่วน
บุคคลและงานกลุ่ม 
4.6 สามารถวางแผน และ
รับผิดชอบการเรียนรู้ ตลอดจนมี
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้
อย่างต่อเนื่อง 
4.7 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 
 
 
- ใช้รูปแบบการสอนที่มีการ
ก าหนดกิจกรรม โดยมีการ
มอบหมายงานกลุ่ม หรือการ
ท างานที่ต้องมีการประสานกับผู้อ่ืน 
- ใช้การสอน การจัดกิจกรรมโดย
ให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้
จากชุมชนท้องถิ่น 
- จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเป็นทั้งผู้น า
และผู้ตาม 

 
 
 
- การสังเกต/แบบสังเกต 
- สัมภาษณ์/ แบบสัมภาษณ์ 
- การน าเสนอผลงาน 
- ประเมินตนเอง/แบบประเมิน
ตนเอง 
- การประเมินโดยเพ่ือน/แบบ
ประเมินโดยเพื่อน 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
ระบุเทคนิคทางสถิติหรือ

 
 
 
- มอบหมายงานที่ต้องใช้
สารสนเทศในการค้นคว้ารวมถึงมี
การส่งงานผ่านระบบสารสนเทศ 
- มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบ
เรียง น าเสนอ ทัง้การเขียน และ

 
 
 

- การสังเกต/แบบสังเกต 
- รายงาน 
- การน าเสนอผลงาน 
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน  
    รายวิชาต่าง ๆ ใน 
    หลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะ 
   ใช้ ในรายวิชาต่าง ๆ ใน 
   หลักสูตร 

คณิตศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือก 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมกับเรื่องและ
ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 มีความสามารถเชิงตัวเลข
เพ่ือวินิจฉัยข้อกฎหมายได้ 

โดยปากเปล่า โดยเลือกใช้สื่อที่
เหมาะสม 
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10.3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความ
มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อประโยชน์ส่วนรวม และจิตส านึกรักท้องถ่ิน   
1.3 มีความพอเพียง 
1.4 มีความซื่อสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม 
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.6 มีจิตส านึกและตระหนักในวิชาชีพทางด้าน
กฎหมาย 
1.7 เคารพและปฏิบัติกฎระเบียบ และข้อบังคับของ
องค์การและสังคม 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี
กฎหมายที่ส าคัญใน
เนื้อหาวิชาที่ท าการศึกษา 
2.3 สามารถบูรณาการ
ความรู้ในวิชากฎหมายกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการในทางปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และตัดสินใจบน
พื้นฐานของเหตุผลได้   มีวิสัยทัศน์  และ
ความคิดสร้างสรรค์      
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
ระบบน าความรู้ทางกฎหมายไปบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3.5 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
3.6 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมาย และสามารถประยุกต์หลักการ 
หลักเกณฑ์แนวคิด ทฤษฏีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ปรับตัวให้
เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์   
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 
วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ 
4.5 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง
งานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม 
4.6 สามารถวางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ 
ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข   ระบุ
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และคัดเลือก 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรื่อง
และผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 มีความสามารถเชิงตัวเลขเพื่อ
วินิจฉัยข้อกฎหมายได้ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1) วิชาโทบังคับ                                                           
2110101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป 

O O O O O ● ● O ● O ● O O O ● ● ● O O O O O O O O O O ● O 

2103 201 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป O O O O O ● ● O ● O O O O O O ● ● O O O O O O O O O O ● O 

2103 202 กฎหมายอาญา :  
ภาคความผิด   

O O O O O ● ● O ● O O O O O O ● ● O O O O O O O O O O ● O 
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หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความ
มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อประโยชน์ส่วนรวม และจิตส านึกรักท้องถ่ิน   
1.3 มีความพอเพียง 
1.4 มีความซื่อสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม 
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.6 มีจิตส านึกและตระหนักในวิชาชีพทางด้าน
กฎหมาย 
1.7 เคารพและปฏิบัติกฎระเบียบ และข้อบังคับของ
องค์การและสังคม 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี
กฎหมายที่ส าคัญใน
เนื้อหาวิชาที่ท าการศึกษา 
2.3 สามารถบูรณาการ
ความรู้ในวิชากฎหมายกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการในทางปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และตัดสินใจบน
พื้นฐานของเหตุผลได้   มีวิสัยทัศน์  และ
ความคิดสร้างสรรค์      
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
ระบบน าความรู้ทางกฎหมายไปบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3.5 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
3.6 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมาย และสามารถประยุกต์หลักการ 
หลักเกณฑ์แนวคิด ทฤษฏีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ปรับตัวให้
เขา้กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์   
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 
วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ 
4.5 มคีวามรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง
งานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม 
4.6 สามารถวางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ 
ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข   ระบุ
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และคัดเลือก 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรื่อง
และผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 มีความสามารถเชิงตัวเลขเพื่อ
วินิจฉัยข้อกฎหมายได้ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

2103 301 กฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา1  

O O O O O ●  ●  O ●  O ●  O O O O ●  ●  O O O O O O O O O O ●  O 

2103 303 กฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา2 

O O O O O ●  ●  O ●  O ●  O O O O ●  ●  O O O O O O O O O O ●  O 

2103 305 กฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐาน   

O O O O O ●  ●  O ●  O ●  O O O O ●  ●  O O O O O O O O O O ●  O 
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หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความ
มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อประโยชน์ส่วนรวม และจิตส านึกรักท้องถ่ิน   
1.3 มีความพอเพียง 
1.4 มีความซื่อสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม 
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.6 มีจิตส านึกและตระหนักในวิชาชีพทางด้าน
กฎหมาย 
1.7 เคารพและปฏิบัติกฎระเบียบ และข้อบังคับของ
องค์การและสังคม 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี
กฎหมายที่ส าคัญใน
เนื้อหาวิชาที่ท าการศึกษา 
2.3 สามารถบูรณาการ
ความรู้ในวิชากฎหมายกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการในทางปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และตัดสินใจบน
พื้นฐานของเหตุผลได้   มีวิสัยทัศน์  และ
ความคิดสร้างสรรค์      
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
ระบบน าความรู้ทางกฎหมายไปบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3.5 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
ท าความเขา้ใจและประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
3.6 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมาย และสามารถประยุกต์หลักการ 
หลักเกณฑ์แนวคิด ทฤษฏีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ปรับตัวให้
เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์   
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 
วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ 
4.5 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง
งานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม 
4.6 สามารถวางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ 
ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข   ระบุ
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และคัดเลือก 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรื่อง
และผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 มีความสามารถเชิงตัวเลขเพื่อ
วินิจฉัยข้อกฎหมายได้ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

2) วิชาโทเลือก                              

2103 302 กฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง 1 

O O O O O ●  ●  O ●  O ●  O O O O ●  ●  O O O O O O O O O O ●  O 

2103 308 กฎหมายเกี่ยวกับการ
สืบสวนและสอบสวน 

●  O O O O ●  ●  O ●  O O O O O O ●  ●  O O O O ●  O O O O ●  ●  O 

2103 309 อาชญาวิทยาและ 
ทัณฑวิทยา 

●  O O O O ●  ●  O ●  O O O O O O ●  ●  O O O O ●  O O O O ●  ●  O 
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หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความ
มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อประโยชน์ส่วนรวม และจิตส านึกรักท้องถ่ิน   
1.3 มีความพอเพียง 
1.4 มีความซื่อสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม 
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.6 มีจิตส านึกและตระหนักในวิชาชีพทางด้าน
กฎหมาย 
1.7 เคารพและปฏิบัติกฎระเบียบ และข้อบังคับของ
องค์การและสังคม 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี
กฎหมายที่ส าคัญใน
เนื้อหาวิชาที่ท าการศึกษา 
2.3 สามารถบูรณาการ
ความรู้ในวิชากฎหมายกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการในทางปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และตัดสินใจบน
พื้นฐานของเหตุผลได้   มีวิสัยทัศน์  และ
ความคิดสร้างสรรค์      
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
ระบบน าความรู้ทางกฎหมายไปบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3.5 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
3.6 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมาย และสามารถประยุกต์หลักการ 
หลักเกณฑ์แนวคิด ทฤษฏีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ปรับตัวให้
เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์   
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 
วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ 
4.5 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง
งานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม 
4.6 สามารถวางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ 
ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข   ระบุ
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และคัดเลือก 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรื่อง
และผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 มีความสามารถเชิงตัวเลขเพื่อ
วินิจฉัยข้อกฎหมายได้ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

2103 312 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 

●  O O O O ●  ●  O ●  O O O O O O ●  ●  O O O O ●  O O O O ●  ●  O 

2103 313 กฎหมายที่มีโทษทางอาญา
ในชีวิตประจ าวัน 

●  O O O O ●  ●  O ●  O O O O O O ●  ●  O O O O ●  O O O O ●  ●  O 

2103 314 กฎหมายการแพทย์และ
นิติเวชศาสตร ์

●  O O O O ●  ●  O ●  O O O O O O ●  ●  O O O O ●  O O O O ●  
 

●  O 

2103 315 ระบบยุติธรรมชุมชนและ
ระงับข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ 

●  O O O O ●  ●  O ●  ●  O O O O ●  ●  ●  O O O O ●  O O O O ●  ●  O 
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หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความ
มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อประโยชน์ส่วนรวม และจิตส านึกรักท้องถ่ิน   
1.3 มีความพอเพียง 
1.4 มีความซื่อสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม 
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.6 มีจิตส านึกและตระหนักในวิชาชีพทางด้าน
กฎหมาย 
1.7 เคารพและปฏิบัติกฎระเบียบ และข้อบังคับของ
องค์การและสังคม 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี
กฎหมายที่ส าคัญใน
เนื้อหาวิชาที่ท าการศึกษา 
2.3 สามารถบูรณาการ
ความรู้ในวิชากฎหมายกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการในทางปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และตัดสินใจบน
พื้นฐานของเหตุผลได้   มีวิสัยทัศน์  และ
ความคิดสร้างสรรค์      
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
ระบบน าความรู้ทางกฎหมายไปบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3.5 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
3.6 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมาย และสามารถประยุกต์หลักการ 
หลักเกณฑ์แนวคิด ทฤษฏีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ปรับตัวให้
เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์   
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 
วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ 
4.5 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง
งานส่วนบุคคลและงานกลุ่ม 
4.6 สามารถวางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ 
ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
4.7 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข   ระบุ
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และคัดเลือก 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรื่อง
และผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 มีความสามารถเชิงตัวเลขเพื่อ
วินิจฉัยข้อกฎหมายได้ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

2103 316 กฎหมายอาชญากรรม 
ทางเศรษฐกิจ 

●  O O O O ●  ●  O ●  O O O O O O ●  ●  O O O O ●  O O O O ●  ●  O 

2103 317 กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

●  
 

O O O O ●  ●  O ●  ●  O O O O ●  ●  ●  O O O O ●  O O O O ●  ●  O 
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11. การประกันคุณภาพการศึกษา   
     ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) 
     หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลด าเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12)   ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา หลักฐาน 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทกฎหมาย
อาญาและกระบวนการยุติธรรม อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
ในวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

X X X X X รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของวิชาโทกฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
สาขา/สาขาวิชา 

X X X X X หลักสูตรวิชาโท
ที่ผ่านความ
เห็นชอบจาก
สภาฯ และจาก
ที่ สกอ. 
รับทราบ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 
และ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X มคอ.3 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา     
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X มคอ.5 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X มคอ.7 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ .3 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

ผลประเมิน
รายวิชา 
 

7.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
หมวดโทกฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก     
คะแนนเต็ม 5.0 

X X X 
 

X 
 

X 
 

ผลประเมิน
รายวิชา 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา หลักฐาน 
2557 2558 2559 2560 2561 

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละปี 7 7 7 7 7  
รวมตัวบ่งชี้ข้อบังคับ (ข้อที่ 1-5) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5  
รวมตัวบ่งชี้ท่ีต้องผ่านรวม (ข้อ)  6 6 6 6 6  

 

 
 

 
 
   
 
 


