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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : นิติศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
       รหัสหลักสูตร :  25480181100532 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of  Laws  Program  in Law 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต  
   ชื่อย่อ :  น.บ. 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of  Laws  
   ชื่อย่อ :  LL.B.  
 
3.  วิชาเอก  :  ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ                            : หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีทางวิชาการตามกรอบ
มาตรฐาน   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558  

5.2 ภาษาที่ใช้            : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถ

ในการใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน          : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย  

   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
6.2 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
6.3 การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
 1) คณะกรรมการประจ าคณะ 
  ครั้งที ่3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 
 2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  ครั้งที ่3/2559 เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2559 
 3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
  ครั้งที ่3/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 
 4) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  
  ครั้งที่.......................เมื่อวันที่ ...........................................  
 6.4 องค์กรวิชาชีพ: ไม่มี 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน : ปี พ.ศ. 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา :  
  สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย เช่น นิติกร ต ารวจ อาจารย์ ทหาร ปลัดอ าเภอ           
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษากฎหมาย อนุญาโตตุลาการ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานศาล
ยุติธรรม  เจ้าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เจ้าพนักงานคุม
ประพฤติ  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานคดีปกครอง  นักวิจัยทางกฎหมาย ฯลฯ 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  

จัดการเรียนการสอนที่ที่ตั้งหลัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้ก าหนดการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางเศรษฐกิจ         
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปัจจุบันเริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง
การผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน อันดับความสามารถ      

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายอภินันท์  ศรีศิริ 
 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์  

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  กฎหมายอาญา พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2 ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเพื่อการ
พัฒนา 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์  พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3 ผศ.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต พัฒนบูรณาการ

ศาสตร์ 
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

พ.ศ. 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 
4 นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ 

 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชน

และธุรกิจ 
พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
5 พันต ารวจโทกิตติวัฒน์  ฉัตร

ศรีโพธ์ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวไม่มาก สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน          
จากสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้ส่งผลต่อแนวโน้มของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีป่ระเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง คุณภาพ
การศึกษา ความสามารถในการแข่งขัน ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทยโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 แนวโน้มการปฏิรูปประเทศและพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดย

การน าความรู้ทางวิชาการไปปรับใช้ในสังคม โดยปรับปรุงให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมยังคงมีอยู่ รูปแบบของครอบครัวมีการ

เปลี่ยนแปลง สังคมมีวัฒธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย การพัฒนาสังคมจึงได้ใช้กรอบแนวคิดและหลักการในการ

วางแผนที่ส าคัญ คือ การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร : 

การวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงได้ค านึงถึงการเตรียมให้บัณฑิต              
ทางกฎหมายมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางของประเทศและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพมากข้ึน 

12.1.1 ปรับรายละเอียดในแต่ละวิชาให้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป    
และปรับการเลือกในกลุ่มวิชาชีพเลือกจากเดิมที่ก าหนดให้เลือกภายในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นการเลือก
รายวิชาข้ามกลุ่มวิชาได้ ซึ่งจะท าให้บัณฑิตมีความรู้ทางกฎหมายที่กว้างและสอดคล้องกับความต้องในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อมากขึ้น 

12.1.2 เสริมให้บัณฑิตสามารถใช้ ตีความและให้เหตุผลทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องด้วยการเพิ่ม
รายวิชาหลักการใช้ การตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมายเป็นรายวิชาบังคับ 

12.1.3 เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้วยการเพ่ิมรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชา
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 
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12.1.4 เพิ่มรายวิชาชีพเลือกที่เก่ียวกับกฎหมายของประเทศอินโดจีน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บัณฑิต
มีความเข้าใจระบบกฎหมายของประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะประเทศในอินโดจีนมากยิ่งขึ้น 

12.1.5 สร้างให้บัณฑิตมีความเข้าใจถึงบริบทของกฎหมายของการใช้กฎหมายกับสังคมไทยมากขึ้น
ด้วยการเพ่ิมรายวิชาสัมมนากฎหมายในสาขาต่างๆ เป็นรายวิชาชีพเลือก 

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การพัฒนา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จึงได้เพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรได้แก่ ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย การศึกษากฎหมาย
เชิงคลินิก วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ สัมมนากฎหมายมหาชน กฎหมายในอิน
โดจีน สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการฐานทรัพยากร   

นอกจากนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหารายวิชากฎหมายให้มีความครอบคลุมกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น
กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กฎหมายเก่ียวกับ
การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายอาเซียน กฎหมายศุลกากร กฎหมายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเพ่ือการขนส่ง เป็นต้น เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อไป 
 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน :  

 ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆดังนี้   
12.2.1 ผลิตบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีความพร้อมเพ่ือรองรับ   

การเปิดประชาคมอาเซียนและให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศและท้องถิ่น  
12.2.2 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายจากการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน       

ที่เก่ียวกับชุมชน ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
12.2.3 การให้บริการวิชาการด้วยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ที่ตอบสนองกับความต้องการ   

ของท้องถิ่นในรูปแบบของการให้ค าปรึกษา การอบรม สัมมนา ฯลฯ 
12.2.4 การส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดไว้ในรายวิชาที่ศึกษาและการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น 
 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน ได้แก่  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   กลุ่มวิชาภาษา    จ านวน 5 รายวิชา  
              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ   จ านวน 2 รายวิชา 

             กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา 
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    กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป   จ านวน 1 รายวิชา 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียน ได้แก่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (ยกเว้นรายวิชา
2135 405 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education) 2135 406 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(Legal Professional Apprenticeship)) และหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นักศึกษาคณะ
อ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ ทั้งนี้ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน  

13.2 การบริหารจัดการ :  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอ่ืนๆในคณะที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข   
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะบริหารศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในด้าน
เนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนการสอบและการประเมินผล การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพื้นฐาน
ความรู้ 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ความส าคัญของหลักสูตร  

 จากปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเกิดข้ึนทั้ง      
ในระดับชุมชนและในระดับประเทศ โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมายส่งผลให้หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน โดยเป็น
การศึกษากฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมปัจจุบัน เป็นการศึกษากฎหมายที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มี คุณภาพ 
คุณธรรม น าสังคม สามารถด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง มีภาวะเผชิญต่อพลวัตรของโลกและสังคมได้ 

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้           

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริงได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ทางนิติศาสตร์ไปใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ
รวมถึงบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้องได้   

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มคีุณสมบัติดังนี้  
 1.3.1 มีความรู้ในหลักการ ทฤษฎีทางกฎหมายตามมาตรฐาน 
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 1.3.2 น าความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติมาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

 1.3.3 มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ        
ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และประเทศชาติ  

 1.3.4 มีทักษะในการสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4 คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย             
รู้จักกาลเทศะ 

(2) ด้านความรู้  เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล  สามารถน าความรู้

ทางด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้ 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการท างานเป็นทีมและ

รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน  มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน  มีจิตส านึกรักท้องถิ่นและสังคม 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทัน 

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  มีมนุษยสัมพันธ์     
และมีทักษะการสื่อสารดี  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี 
  1.5  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม  
คุณภาพ คือบัณฑิตมีความรู้ในทางนิติศาสตร์ที่ถูกต้อง  คุณธรรม คือ บัณฑิตมเีป็นผู้ที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง น าสังคม คือ บัณฑิตมีภาวะผู้น าและสามารถ
เผชิญต่อพลวัตรของโลกและสังคมได้ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง พ.ศ. 2559-2563 

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 
2.1.1 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

1) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การเรียนวิชากฎหมาย  

2) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน  

4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
1) มีรายวิชาทักษะการศึกษาวิชา

กฎหมาย 
2) มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
3) มีการจัดการเรียนการสอนที่

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการ
ในชุมชน /องค์กร/หน่วยงาน จริง 
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2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 
5) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์จริง 
6) ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์

อภิปรายและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการน าเสนอ 

4) มีรายวิชาที่สัมมนาและวิจัยที่
นักศึกษา ต้องค้นคว้าหาข้อมูล 
วิเคราะห์และน าเสนอ  

หลักฐาน  
1) มคอ.3 มีวิชาทักษะการศึกษา

วิชากฎหมาย 
2) รายละเอียดของรายวิชาใน

หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

3) มคอ.4 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและมคอ.4 วิชาการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิก 

4) มคอ.3 วิชาสัมมนาจ านวน 6 
รายวิชา และมคอ.3 วิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางสหวิทยาการ 

2.1.2 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 

1) ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 

ตัวบ่งชี้ 
1) มีรายวิชาหลักวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของนักกฎหมาย 
2) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา

มีจิตสาธารณะ 
3) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  
หลักฐาน 
1) รายวิชาการศึกษากฎหมายเชิง

คลินิก วิชาหลักวิชาชีพและจรรยา 
บรรณของนักกฎหมาย และวิชา
หลักการใช้ การตีความ และการให้
เหตุผลทางกฎหมาย   

2) โครงการพัฒนานักศึกษา เช่น
กิจกรรมออมความดี  
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2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 
2.1.2 ด้านการบริหาร 
 การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

3) ส่งเสริมการผลิตต ารา สื่อ
การสอน เพิ่มข้ึน 

4) ส่งเสริมให้มีการสร้างสื่อ
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 
1) มีต าราหรือฐานข้อมูลที่ทันสมัย

เพ่ิมข้ึน 
2) มีสื่อการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
หลักฐาน 
1) รายชื่อต าราหรือฐานข้อมูล 
2) รายชื่อสื่อการเรียนรู้ 

2.1.3 ด้านการบริหารคณาจารย์ 
 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก  

2) ส่งเสริมให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการ  

3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผล
งาน งานวิจัย ต ารา สื่อ นวัตกรรม 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ 
1) มีอาจารย์จบในระดับปริญญา

เอกเพ่ิมขึ้น  
2) มีอาจารย์ได้รับต าแหน่งทาง

วิชาการเพ่ิมข้ึน 
3) อาจารย์ได้รับการอบรมอย่าง

น้อย ปีละ 1 ครั้ง  
4) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ

เพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 1 ผลงานต่อหนึ่งปี
การศึกษา 

หลักฐาน 
1) รายงานผลการด าเนินงาน 
2) จ านวนผลงานทางวิชาการ 

2.1.4 ด้านการบริหารบุคลากรสนับสนุน 1) อบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ให้บุคลากรเพ่ือรองรับการรับ
นักศึกษาต่างประเทศ 

   ตัวบ่งช้ี 
1) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ

อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) บุคลากรมีความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

หลักฐาน 
1)   รายงานผลการด าเนินงาน 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน :  

ใช้ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ใช้ระบบทวิภาค 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน :   จันทร์-ศุกร์  และเสาร์-อาทิตย์ 

ภาคต้น   ระหว่างเดือนสิงหาคม  - เดือนธันวาคม 
ภาคปลาย  ระหว่าง เดือนมกราคม -  เดือนพฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือปวส.หรือปริญญาตรี 
(2) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญา         

ตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 
(3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
(4) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาการปรับตัว/ การใช้ชีวิต /วิธีการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา 

- มอบหมายหน้าที่ให้แก่อาจารย์ทุกคน เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา  เพื่อให้ค าแนะน าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการใช้
ชีวิต การปรับตัว การแบ่งเวลา 

- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้ค าแนะน าการ
วางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
และการแบ่งเวลา 

- จัดกิจกรรมให้นักศึกษารุ่นพ่ี รวมถึงบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา เข้ามามีบทบาทในการแนะน า ช่วยเหลือรุ่น
น้องในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว 

- จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาแรก
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
เข้า 

- จัดให้มีรายวิชาทักษะการศึกษาวิชากฎหมายเป็น
รายวิชาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาเป้าหมายของการศึกษา - จัดแนะแนวเป้าหมายการศึกษานิติศาสตร์ วิธี   
การศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรวมถึงให้
นักวิชาการและนักกิจการศึกษาแนะน าการลงทะเบียน
เรียนและระเบียบทางการศึกษาต่างๆ 

ปัญหาพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ - จัดสอนเพื่อเป็นการปรับพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา 

ปัญหาความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย - จัดท าคู่มือเผยแพร่เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกด้านระเบียบวินัยแก่
นักศึกษา 

ปัญหาทักษะการเขียนและการก าหนดประเด็น - จัดอมรมทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและการ
ก าหนดประเด็นปัญหาให้แก่นักศึกษา 

- จัดให้มีรายวิชาทักษะการศึกษาวิชากฎหมายเป็น
รายวิชาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้า 

  
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี: รับปีการศึกษาละ 400 คน 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 400 
- 
- 
- 

400 
400 

- 
- 

400 
400 
400 

- 

400 
400 
400 
400 

400 
ชั้นปีที่ 2 400 

400 
400 

ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

 
รวมจ านวนนักศึกษา 400 800 1,200 1,600 1,600 
จ านวนบัณฑิตที่คาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษา 

- - - 400 400 
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2.6 งบประมาณตามแผน   
  งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   

รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าลงทะเบียน 28,276,940 26,123,120 28,737,410 31,190,000 31,190,000 

รวมรายรับ 28,276,940 26,123,120 28,737,410 31,190,000 31,190,000 

 
2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ) 

4,073,100 4,276,755 4,490,593 4,715,122 4,950,879 

1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 5 คน  (เงินเดือน) 

2,012,520 2,133,271 2,261,267 2,396,944 2,540,760 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์และ
บุคลากรอ่ืนๆ ในหลักสูตร 

10,985,280 11,644,397 12,343,061 13,083,644 13,868,663 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 2,471,000 2,594,550 2,724,278 2,860,491 3,003,516 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 612,400 603,400 603,400 603,400 603,400 

รวม 20,190,300 21,288,373 22,458,598 23,695,602 25,003,217 

จ านวนนักศึกษา  1,755 1,947 2,103 2,229 2,325 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 11,504 10,936 10,679 10,633 10,756 
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2.6.3 ความคุ้มทุนของหลักสูตร  
   2559 2560 2561 2562 2563 

ต้นทุนคงที ่ 13,256,880  14,347,728  15,155,499  16,011,736  16,919,347  

ต้นทุนผันแปร 15,620,620  16,078,531  16,799,787  17,557,107  18,352,292  

จ านวนนักศึกษา 1,755  1,947  2,103  2,229  2,325  

รายรับ 150,400,000  150,400,000  150,400,000  150,400,000  150,400,000  

รายรับ/หน่วย 85,698  77,247  71,517  67,474  64,688  

ต้นทุนคงที่/หน่วย(บาท) 7,554  7,369  7,207  7,183  7,277  

ต้นทุนผันแปร/หน่วย(บาท) 8,901  8,258  7,988  7,877  7,893  

จุดคุ้มทุนต่อหน่วย 4 ปี(คน) 173 208 239 2,524 2,648 

จุดคุ้มทุนต่อหน่วย(คน) 43 52 60 631 662 

 
 จากอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของคณะนิติศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายคณะนิติศาสตร์ อัตรา  
ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท/คน ปีการศึกษาละ 35,000 บาท/คน ตลอดหลักสูตร 4 ปี 140,000 บาท/คน  

อัตรานี้เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2559 (11,504 บาท) ปี พ.ศ. 2560 (10,936 บาท) ปี 
พ.ศ. 2561 (10,679บาท) ปี พ.ศ. 2562 (10,633 บาท) และ ปี พ.ศ. 2563 (10,756 บาท) แสดงว่าหลักสูตรมี
รายรับมากกว่ารายจ่าย มีความสามารถทางการเงินที่คล่องตัวและเกิดเสถียรภาพทางการเงินที่ดี 
 คณะนิติศาสตร์ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยมีต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรต่ ากว่า
ประมาณการรายรับต่อปี เมื่อเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนในแต่ละปี พบว่ามีความคุ้มทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561  
ส่วนในปี 2562-2563 จุดคุ้มทุนจะสูงกว่าประมาณการรับนักศึกษาท่ีวางแผนไว้ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 รองรับโดยการจัดกิจกรรมหารายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่ายที่จะ
เกิดข้ึน 
  

2.7 ระบบการศึกษา: การจัดการเรียนการสอนในระบบในชั้นเรียน   
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    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย:  
1) มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 – 58 และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้      
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2545 

2) มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 56   

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีแบบศึกษาเต็มเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 6 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา       

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 

 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  1) ปริญญาตรีทางวิชาการ  

หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการ 
ไม่น้อยกว่า 

 
6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 93 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
 1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า       141      หน่วยกิต 
 2) โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร    
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มภาษา 
  - กลุ่มวิชาภาษาไทย 

- กลุ่มภาษาต่างประเทศ 

 15 
3 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
   - กลุ่มทักษะชีวิตความคิดและสุนทรียภาพ 
   - กลุ่มพลเมืองโลกและการอยู่ร่วมกัน 
 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     เทคโนโลยีและการจัดการ 
   - กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม 
   - กลุม่เทคโนโลยีและการจัดการ        

 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่า 
 

6 
3 
3 
6 
 
3 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

4) กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                       93 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพเลือก   12 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รายวิชาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องก าหนดรหัส
รายวิชา หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง พ.ศ.2553 ดังนี้ 

1) รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
เลขล าดับที่หนึ่งและสอง หมายถึง  คณะ 
เลขล าดับที่สามและสี่ หมายถึง  ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา 
เลขล าดับที่ห้า   หมายถึง  ระดับของวิชาหรือระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่หกและเจ็ด หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 

2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
เลขล าดับที1่-7 มีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่หนึ่งและสอง   21  หมายถึง  คณะนิติศาสตร์ 
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 เลขล าดับที่สามและสี่ 31  หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
        32  หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
                  33     หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและ                           

กระบวนการยุติธรรม 
                                             34  หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

           35     หมายถึง   กลุ่มวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์                        
 เลขล าดับที่ห้า        1-4  หมายถึง  ระดับของวิชาหรือระดับชั้นปี 1-4 
 เลขล าดับที่หกและเจ็ด  01-99    หมายถึง   ล าดับที่ของรายวิชา 

 
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) จ านวนหน่วยกิต      รวมไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2) โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1 กลุ่มภาษา        รวม  15  หน่วยกิต 

   ก. กลุ่มภาษาไทย           3  หน่วยกิต        
 ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ       12  หน่วยกิต    

  2.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์        รวม  6  หน่วยกิต 
  ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ      3  หน่วยกิต   
  ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน         3  หน่วยกิต   
  
 2.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจดัการ  
        ไม่น้อยกว่า        6      หน่วยกิต 

    ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต   
    ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ        3  หน่วยกิต      
  2.4 กลุ่มวิชาเลือก        รวม   3  หน่วยกิต   

หลักสูตรก าหนดรายวิชาที่ต้องเรียนนอกกลุ่ม/ศาสตร์ที่สังกัด จ านวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ นักศึกษา
สังกัดกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เลือกรายวิชาใดก็ได้ที่ไม่ใช่วิชาในศาสตร์/
สาขาของตนเอง  
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รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
1. กลุ่มภาษา                ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มภาษาไทย                  3    หน่วยกิต 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)    3(3-0-6) 
 ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ           รวม      12   หน่วยกิต 
  1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ                  6      หน่วยกิต   
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)       3(3-0-6) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)      3(3-0-6) 
 1.2 ภาษาอังกฤษเลือก                            6     หน่วยกิต     

ให้เลือกภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้   
1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English for Travel)      3(3-0-6) 
1421 219 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน   (English for Career Preparation)   3(3-0-6) 
1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
              (English for Humanities and Social Sciences) 
  
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์              รวม     6   หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ          บังคับเลือก      3   หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)    3(3-0-6) 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)       3(3-0-6) 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)      3(3-0-6) 
 

 ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน     บังคับเลือก    3    หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)        3(3-0-6) 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)        3(3-0-6) 
2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)        3(3-0-6) 
2300 114 พลเมืองศึกษา (Civil Education)        3(3-0-6) 
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3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ       ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม      บังคับเลือกไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills)    3(3-0-6) 
1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)      3(3-0-6) 
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Daily)     3(3-0-6) 
 ข.กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ              บังคับเลือก     3  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
              (Information Technology and its Applications in Daily Life) 
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                                 3(3-0-6) 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                                          3(3-0-6) 
   
4. กลุม่วิชาเลือกศึกษาทั่วไป           รวม   3   หน่วยกิต 

 ก. ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ  
ภาษาลาว 
1412 103 ภาษาลาวกับการสื่อสาร 1 (Lao Language and Communication I)   3(3-0-6) 
ภาษาเวียดนาม 

1413 105 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1 (Basic Vietnamese I)      3(3-0-6) 
ภาษาเขมร 

1414 103 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1 (Foundation Khmer I)       3(2-2-5) 
 ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)  3(3-0-6)  

 ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
1100 151 พลังของการคิด (Power of Thinking)           3(3-0-6) 
 ง. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 

1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)                                               3(3-0-6) 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                     ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต 
2131 101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป  (Civil Law: General Principles)    3(3-0-6)  
2131 102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (Juristic Act and Contract Law)  3(3-0-6) 



19 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

2132 101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (Introduction to Public Law)    2(2-0-4) 
2135 101 ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย (Legal Studies Skills)      S/U 
2135 102 ประวัติศาสตร์กฎหมาย (History of law)        2(2-0-4) 
2131 201 กฎหมายลักษณะหนี้ (Obligation Law)        3(3-0-6) 
2131 202 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ (Sale, Exchange and Gift Law)  2(2-0-4)  
2131 203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน (Property Law)       3(3-0-6) 
2131 204 กฎหมายลักษณะยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า       3(3-0-6) 
  (Suretyship; mortgage and pledge) 
2131 205 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้     3(3-0-6) 

และประนีประนอมยอมความ (Wrongful Acts, Management of                                 
 Affairs without Mandates, Undue Enrichment and Compromise Law) 

2131 206 กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ      2(2-0-4) 
  (Hire, Hire-Purchase, Hire of Services and Hire of Work Law) 
2131 207 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้าและประกันภัย      2(2-0-4) 
  (Agency, Brokerage and Insurance Law)  
2131 208 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชน      2(2-0-4) 
  (Partnerships, Company and Public Company Law) 
2131 209 กฎหมายลักษณะครอบครัว (Family Law)      2(2-0-4) 
2132 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง         3(3-0-6) 
  (Constitutional Law and Political Institutions) 
2133 201 กฎหมายอาญา: ภาคท่ัวไป (Criminal Law: General Principles)    4(4-0-8) 
2133 202 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด (Criminal Law: Offenses)      4(4-0-8) 
2131 302 กฎหมายลักษณะมรดก (Succession Law)        2(2-0-4) 
2132 301 หลักกฎหมายปกครอง (Principles of Administrative Law)    3(3-0-6) 
2132 302 หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น (Principles of Local Administrative Law) 2(2-0-4)  
2132 303 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง       2(2-0-4) 
  (Law on Control of Administrative Authority) 
2132 304 หลักกฎหมายการคลังสาธารณะ (Principles of Public Finance Law)  2(2-0-4) 
2132 305 กฎหมายแรงงาน (Labour law)         3(3-0-6) 
2133 301 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม       2(2-0-4) 
  (Courts System and Judicial Authority) 
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2133 302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (Law of Criminal Procedure I)    2(2-0-4) 
2133 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Law of Civil Procedure I)    3(3-0-6) 
2133 304 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (Law of Criminal Procedure II)   2(2-0-4) 
2133 305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (Law of Civil Procedure II)   3(3-0-6) 
2134 301 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law)  3(3-0-6) 
2134 302 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)  3(3-0-6) 
2132 401 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law)       2(2-0-4) 
2133 401 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (Evidence Law)       2(2-0-4) 
2134 401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)    3(3-0-6) 
2135 401 การว่าความและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย          2(1-2-3) 
  (Case Litigation and Legal Document Preparation) 
2135 402 นิติปรัชญา (Philosophy of Law)        2(2-0-4) 
2135 403 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย (Legal Profession and Ethics)  2(2-0-4) 
2135 404 หลักการใช้ การตีความ และการให้เหตุผลทางกฎหมาย      2(2-0-4) 
                (Legal Application, Interpretation and Reasoning) 
2135 405 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)     3(0-45-0) 

หรือ 
2135 406 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Legal Professional Apprenticeship)  3(0-45-0) 
 

2) กลุ่มวิชาชีพเลือก                       ไม่น้อยกว่า  12     หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยให้นักศึกษาเลือกจากวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือ

หลายกลุ่มใน 5 กลุ่มวิชา 
 

กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
2131 302 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมือ        3(3-0-6) 

(Bills and Negotiable Instruments Law) 
2131 303 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law)    3(3-0-6) 
2131 304 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce Law)   3(3-0-6) 
2131 305 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค        3(3-0-6) 

(Law relating to Consumer Protection)  
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2131 306 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ         3(3-0-6) 
(Bankruptcy and Business Reorganization Law) 

2131 307 กฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินและการปฏิรูปที่ดิน       3(3-0-6) 
(Law relating to Land and Land Reform)   

2131 308 กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า รับขน    3(3-0-6) 
  (Deposit, Warehousing and Carriage Law)  
2131 309 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Seminar on Private and Business Law) 3(3-0-6) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
2132 306 หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 

(Principles of Public Finance Law and Taxation of Local  
Administrative Organizations) 

2132 307 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น       3(3-0-6)  
(Introduction to Public Economy Law) 

2132 308 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจรัฐ       3(3-0-6) 
(Law relating to Inspection of the Exercises of State Power) 

2132 309 กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น      3(3-0-6) 
(Law of Administration of Local Administrative Organizations) 

2132 310 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง        3(3-0-6) 
(Administrative Court and Administrative Case Procedure ) 

2132 311 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร       3(3-0-6) 
(City Planning and Construction Control Law) 

2132 312 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง       3(3-0-6) 
(Administrative  Procedure Law) 

2132 313 กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน     3(3-0-6) 
(Law relating to State Affairs Administration) 

2132 314 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ      3(3-0-6) 
(Law relating to Administrative Contracts and Procurement) 

2132 315 สัมมนากฎหมายมหาชน (Seminar on Public Law)     3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 
2133 306 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน     3(3-0-6) 

(Law relating to Economic Crime and Money Laundering) 
2133 307 กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน       3(3-0-6) 

(Law relating to Inquiry and Investigation) 
2133 308 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (Criminology and Penology)    3(3-0-6) 
2133 309 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา  3(3-0-6) 

(International Criminal Law and International Criminal Cooperation) 
2133 310 กฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา     3(3-0-6) 

(Law relating to Human Rights in Criminal Justice) 
2133 311 กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวิตประจ าวัน (Criminal Law in Daily Life)  3(3-0-6) 
2133 312 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์       3(3-0-6)  

(Medical Laws and Forensic Medicine) 
2133 313 สัมมนากฎหมายอาญา (Seminar on Criminal Law)     3(3-0-6) 
 
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
2134 303 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economic Law)  3(3-0-6) 
2134 304 กฎหมายศุลกากร (Customs Law)       3(3-0-6) 
2134 305 กฎหมายอาเซียน (ASEAN Law)        3(3-0-6) 
2134 306 กฎหมายอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง         3(3-0-6) 

(Law of Greater Mekong Sub-region : GMS Law) 
2134 307 กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว (Law relating to Alien)     3(3-0-6) 
2134 308 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Law)      3(3-0-6) 
2134 309 กฎหมายโลจิสติกส์ (Logistics Law)       3(3-0-6) 
2134 310 กฎหมายในอินโดจีน (Indochinese Law)      3(3-0-6)  
2134 312 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ (Seminar on International Law)   3(3-0-6) 
       
กลุ่มวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
2135 301 ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ         3(3-0-6) 

(Research Methodology in Inter-disciplinary Approach)   
2135 302 กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน       3(3-0-6) 
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(Law relating to Public Participation)   
2135 303 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Law)       3(3-0-6) 
2135 304 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 

(Law relating to Science and Technology) 
2135 305 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการฐานทรัพยากร        3(3-0-6) 

(Law relating to Resource Base Management) 
2135 306 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Law)       3(3-0-6) 
2135 307 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย (English for lawyer)    3(3-0-6) 
2135 308 สัมมนาปัญหากฎหมายไทย (Seminar on Thai Legal Problems)    3(3-0-6) 
        

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต                  
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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3.1.5 แผนการศึกษา  
ชั้นปีท่ี 1 (The First Year) 

ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3-0-6) 
xxxx xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 xxxx xxx วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ 
กลุ่มสุขภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม  

3(3-0-6) 

 xxxx xxx มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
            กลุ่มทักษะชีวิตความคิดและสุนทรียภาพ 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ

บังคับ 

2135 101 ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย S/U 
2135 102 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 

รวม 17 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
xxxx xxx วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ 
             กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 

3(3-0-6) 

xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
            กลุ่มพลเมืองโลกและการอยู่ร่วมกัน  

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ

บังคับ 

2131 101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6) 
2131 102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 
2132 101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น   2(2-0-4) 

รวม  17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxx xxx  ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  3(3-0-6) 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ 

2131 201 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6) 
2131 202 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้   2(2-0-4) 

2131 203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 3(3-0-6) 

2131 204 กฎหมายลักษณะยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า 3(3-0-6) 
2132 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
2133 201 กฎหมายอาญา: ภาคท่ัวไป 4(4-0-8) 

รวม 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxx xxx  ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 3(3-0-6) 
เฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพ 
บังคับ 

2131 205 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิ
ควรได้และประนีประนอมยอมความ 

3(3-0-6) 

2131 206 กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท า
ของ 

2(2-0-4) 

2131 207 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้าและประกันภัย 2(2-0-4) 

2131 208 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชน 2(2-0-4) 

2131 209 กฎหมายลักษณะครอบครัว 2(2-0-4) 
2133 202  กฎหมายอาญา: ภาคความผิด   4(4-0-8) 

เฉพาะกลุ่ม     
วิชาชีพเลือก 

วิชาชีพเลือก 1 3(3-0-6) 
รวม 21 หน่วยกิต  
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ชั้นปีท่ี 3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ

บังคับ 

2131 301 กฎหมายลักษณะมรดก 2(2-0-4) 
2132 301 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
2133 301 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 
2133 302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 2(2-0-4) 
2133 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 

2134 301 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 
เฉพาะกลุ่ม     
วิชาชีพเลือก 

วิชาชีพเลือก 2 3(3-0-6) 
วิชาชีพเลือก 3 3(3-0-6) 

                                 รวม 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ

บังคับ 

2132 302 หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

2132 303 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง 2(2-0-4) 

2132 304 หลักกฎหมายการคลังสาธารณะ 2(2-0-4) 

2132 305 กฎหมายแรงงาน 2(2-0-4) 

2133 304 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4) 

2133 305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2    3(3-0-6) 

2134 302 กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่ม     
วิชาชีพเลือก 

วิชาชีพเลือก 4 3(3-0-6) 

                             รวม 20 หน่วยกิต  
 



27 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ชั้นปีท่ี 4 (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ

บังคับ 

2132 401 กฎหมายภาษีอากร 2(2-0-4) 
2133 401 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน   2(2-0-4) 
2134 401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

2135 401 ว่าความและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย 2(1-2-3) 
2135 402 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 
2135 403 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
2135 404 หลักการใช้ การตีความและการให้เหตุผลทางกฎหมาย 2(2-0-4) 

เลือกเสรี 
วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) 
วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

                                  รวม 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ

บังคับ 

2135 405 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 
2135 406 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3(0-18-0) 
3(0-18-0) 

เลือกเรียนวิชาใด
วิชาหนึ่ง 

                 รวม 3 หน่วยกิต  
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3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา   
  ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

  1. กลุ่มภาษา      
  ก. กลุ่มภาษาไทย         

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

 ภาษากับการสื่อสาร ภาษากับความคิด ศิลปะการใช้ภาษาไทย การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนแสดง
ความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
  Language and communication and thoughts;  art of using Thai language;  text analysis;  
writing to express ideas;  report writing  

 

ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ 

ข.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ            

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)      3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับต้น  ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 
ภาษาอังกฤษ 

English for communicative purposes at a primary level, English skills in listening, 
speaking, reading and writing skills 
 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับท่ีสูงขึ้น มุ่งเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

English for communicative purposes at a higher level, focusing on listening, speaking, 
reading, and writing skills 
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ข. 2 กลุ่มภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 

1) กลุ่มเลือกภาษาอังกฤษ 

1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)      3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  1421103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับท่ีสูงขึ้น  มุ่งเน้นการเดินทาง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทาง การจองตั๋ว ยานพาหนะ โรงแรม ร้านอาหาร การถามทาง การซื้อสินค้า การร้องเรียน และเหตุฉุกเฉิน 

English for communicative purposes at a higher level, focusing on travel, travel 
documents, making reservations, hotels, restaurants, asking for direction, shopping, making 
complaints and emergency 

 
1421 219 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวท างาน (English for Career Preparation)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  1421103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

เตรียมภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน ภาษาท่ีใช้ในการสมัครงาน การอ่านโฆษณาสมัครงาน การ กรอก
ใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและข้อมูลส่วนบุคคล การเตรียมภาษาส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน 
ภาษาและการสื่อสารในส านักงาน และการน าเสนอในการท างาน  

 English for career preparation;  language in use for job application including studying job 
ads, filling in job applications, writing resume and cover letter;  office language and 
communication, and presentation 

   
1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
     (English for Humanities and Social Sciences) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  1421103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เน้นการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์
อภิปรายประเด็นส าคัญและการน าเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

Academic English in humanities and social sciences contexts with an emphasis on 
reading for analyzing, discussing key issues and presenting academic opinions 
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ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ    

1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

 ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญา ประเด็นส าคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้        
จริยศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยกับมุมมองของศาสนาต่างๆ  
  Definition, characteristics, and scope of philosophy;  important issues in metaphysics, 
epistemology, ethics;  Thai philosophy with different religious perspectives   
 

1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)      3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล 
ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล การอ่านวิเคราะห์บทความ 

  Relationship between man and reason;  characteristics and patterns of reasoning;  
assessment of reasoning;  logical fallacies;  analytical reading of articles 
 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)      3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

 ความส าคัญและความจ าเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ องค์ประกอบ รูปแบบ และเครื่องมือใน        
การสื่อสารของมนุษย์ จิตวิทยาและบริบททางสังคมของการสื่อสาร  หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารในสังคม
สมัยใหม่ การสืบค้นสารสนเทศ และการน าเสนอข้อมูลเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

  Importance and need for communication;  processes, elements, forms and tools of 
human communication;  psychology and contexts of communication;  functions and roles of 
communication in modern society;  search of information;  utilization of information for 
communicative purposes 
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ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน  
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)        3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
สมัยแรกเริ่มถึงปัจจุบัน การรับอารยธรรมอินเดียและจีน อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนต่อกลุ่มคนใน
อาเซียน การเข้ามาของชาวตะวันตกและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อชุมชนอาเซียน อาเซียนและ     ความ
เปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดก าเนิดของอาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรม
การกินอยู่และภูมิปัญญา อาเซียนหลังสงครามเย็น 

  ASEAN geography, natural resources, societies and cultures from past to present;  
adoption of Indian and Chinese cultures;   influences of Chinese and Indian cultures on ASEAN 
peoples;   Western powers in ASEAN countries and their cultural influences on ASEAN societies;   
Post World War II changes;  establishment of ASEAN;  social and cultural diversities;  traditional 
livelihood and wisdom;  ASEAN after Cold War 
 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)        3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์ เพศสถานะ กฎหมาย สิทธิและหน้าที่
พลเมือง ชาตินิยม การเมืองการปกครอง สังคมไทยและสังคมโลก 

  Introduction to Sociology;   consumerism and globalization;  gender;  law;  civil rights;  
nationalism;  governance;  Thai society and the world 

 
2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)       3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

ความหมายของสันติวิธี สันติภาพ ความขัดแย้ง/ไม่สันติจากธรรมชาติและมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ความขัดแย้ง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี จริยธรรมในการแก้ไขความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 

Meaning of peace, non-violence, conflict in natural and human;  theories and concepts 
of conflict;  living peacefully in society;  nonviolence as an ethic and a technique for conflict 
resolution 
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2300 114 พลเมืองศึกษา (Civil Education)        3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

พลเมืองศึกษา ประชาธิปไตย การสร้างตัวตนของพลเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจการภาครัฐ 
บทบาทสังคมแบบพหุนิยม อิสรภาพและการพ่ึงพาตนเอง ความเท่าเทียมกันในสังคม การยอมรับความหลากหลาย
และความแตกต่าง สิทธิมนุษยชน ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
 Civic education, democracy, civic empowerment, social responsibility, public affairs, 
pluralist society, freedom and self-reliance, social equality, accepting diversity, human rights and 
an understanding in political participation in a democratic system  
 
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ           
 ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม             
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

 สุขภาพและปัญหาสุขภาพในสังคมไทย การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพบุคคล การออกก าลังกาย อารมณ์
และการจัดการอารมณ์ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทาง
เพศ ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพื่อด ารงชีวิต พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย การใช้ยาในชีวิตประจ าวัน การบริโภค
อาหาร ความปลอดภัยของอาหาร ความร้อนและพลังงานของร่างกาย วิทยาศาสตร์การมีความสุขในชีวิต  

Health and health problems in Thai society;  health care and health promotion;  
exercise;  emotion and emotional management;  sexual risk behavior and sexual transmitted 
disease, sexual danger and prevention;  important life skill for living;  behavior of drug 
consumption in Thai society;  drug consumption;  food consumption for health;  food safety;  
heat and body energy, sciences of happiness in life 

 

 

1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)                           3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

 แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม   การสืบค้นหาข้อมูลสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
พลังงาน และพลังงานทดแทน มลพิษและสารพิษอันตรายในชีวิตประจ าวัน สภาวะโลกร้อน  การจัดการปัญหา
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สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  บทบาทเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  โครงงานจิตอาสาสร้างส านึก
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 
 Concepts of environment;  search for environment information;  ecosystems and 
biodiversity;  energy and sustainable energy;  pollutants and hazardous waste in life;  climate 
change;  environmental management and sustainable development;  roles of youth in 
environmental management, environmental volunteer project and activities 

 

 

1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

  ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์กายภาพ ปรากฏการณ์ท้องฟ้า วิทยาศาสตร์ของโลก ปรากฏการ
ทางฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน พลังงานกับชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต เคมีใน
ชีวิตประจ าวัน  โลกของพอลิเมอร์และพลาสติก เคมีอาหาร ชั้นบรรยากาศของโลก และมลพิษทางอากาศ  การ
ป้องกันและการจัดการกับขยะอันตราย  
 Nature and development of physical sciences;  celestial phenomena;  earth science;  
physical phenomena and the usage in daily life;  energy and life;  science and technology for 
future earth’s atmosphere and air pollution;  the world of polymers and plastics, preventing 
and manipulating the common hazardous wastes 
 
 ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ  
กลุ่มวิชาบังคับ    
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
      (Information Technology and Its Applications in Daily Life) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
 แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
สารสนเทศที่มีประโยชน์กับชีวิตและสังคม ความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม 
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 Concepts and trends of data and information;  information management process;  
information applications benefiting daily life and society;  security;  information usage 
conforming to laws and ethics;  Internet and basic computer networks 
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1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                                      3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

ความหมายและความส าคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการพัฒนาอาชีพ การจัดการหนี้สิน การ
วางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  การวางแผนภาษี การวางแผนเพื่อ การ
เกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 

Meaning and importance of personal financial management, personal financial planning 
process, economic system, sufficiency economy, application in daily life and career 
development;  debt management, investment planning, insurance planning, risk management, 
tax planning, planning for retirement, developing the quality of personal life  
 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                    3(3-0-6)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

   หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภาครัฐ          
กับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู้      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธเศรษฐศาสตร์ การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต้
บริบทเศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  Principles and concept of Sufficiency Economy;  globalization and Sufficiency Economy;  
roles of government in development according to Sufficiency Economy guideline;  way of life;  
the application of Sufficiency Economy;  knowledge management;  human resource 
development;  Sufficiency Economy and  Buddhist Economics;  production and distribution of 
products under Sufficiency Economy and Buddhist Economics context;  sustainable 
development  
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4. กลุ่มวิชาเลือก       
  ก. กลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
ภาษาลาว 
1412 103 ภาษาลาวกับการสื่อสาร 1 (Lao Language and Communication I)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาลาวพ้ืนฐานส าหรับผู้เริ่มเรียน ไวยากรณ์เบื้องต้น รูปประโยค
พ้ืนฐาน ออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ อ่านประโยคง่ายๆ ตามอักขรวิธี ฟังและพูดโดยใช้บทสนทนาในชีวิต 
ประจ าวัน   
  Lao for beginner, listening, speaking, reading and writing skills;  basic grammar;  simple 
sentences;  phonetic pronunciation;  reading simple sentences;  listening and speaking practice 
in everyday conversations 

 

ภาษาเวียดนาม 

1413 105 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 (Basic Vietnamese I)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน ฝึกการออกเสียงอักษร     
ก๊วกหงือ ตามหลักสัทศาสตร์ เขียนค าศัพท์และแปลประโยคง่ายๆ ตามหลักไวยากรณ์ พูดและฟังโดยใช้บทสนทนา
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ โดยรู้ค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 500 ค า 

  Vietnamese skills in listening, speaking, reading and writing for beginners;   phonetic-based 
pronunciation practice with the QucNg;  basic vocabulary and simple-sentence writing;   
listening and speaking about daily life conversations in different contexts;  acquisition of a 
minimum of 500 words 
 

ภาษาเขมร 

1414 103 ภาษาเขมรพื้นฐาน 1 (Foundation Khmer I)     3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :   ไม่มี 

ทักษะพ้ืนฐานด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาเขมรระดับ 1 การออกเสียงอักษรเขมร
ตามหลักสัทศาสตร์ การเขียนและการแปลค าศัพท์ ประโยคพ้ืนฐานตามหลักไวยากรณ์ การพูดและการฟังโดยใช้
บทสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆ การเรียนรู้ค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 
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Basic skills in listening, speaking, reading and writing at level I of Khmer Language;   
phonetic pronunciation of Khmer alphabets;   writing and translating basic vocabulary, basic 
sentences with correct grammar;   speaking and listening through conversations;   acquiring a 
minimum of 300 words 

 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ  

1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)      3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 แนวคิด พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่าง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย พลวัตทาง
เศรษฐกิจไทย วิกฤตทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ และยูโรโซน นโยบายประชานิยม 
พลวัตการเมืองไทย ชาตินิยม รัฐประหาร การเมืองประชานิยม พลวัตสังคมไทย การท้องในวัยเรียน และการอยู่
ก่อนแต่งของนักศึกษา เพศวิถี ศัลยกรรม พลวัตทางวัฒนธรรมของไทย การแต่งกาย การคลั่งดารา นักร้องเกาหลี 
โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีต่างๆ  
  Concepts, development and relationship between Thai politics, economics, society and 
culture;  dynamics of Thai economics;  Thai economic crisis, hamburger and Eurozone crisis, 
populism economy:  dynamics of Thai politics;  nationalism: coup d'état:  populism politics:  
dynamics of Thai society;  teen mom and cohabitation;  gender plastic surgery: dynamics of Thai 
culture;  clothing;  Korean idol mania;  mobile phone and technology 
 
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม 
1100 151 พลังของการคิด (Power of Thinking)              3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
  พลังของการคิดและการน าไปใช้ประโยชน์  จิตตปัญญาศึกษา  การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิด
อย่างแบบองค์รวม  การคิดวิเคราะห์  โครงงาน การเขียนรายงาน และการน าเสนอ 
 Power of thinking and benefits;  contemplative education;  creativity and innovative;  
system thinking;  critical thinking;  mini-project, report writing, and presentation 
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 ข. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)                                               3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

การจัดการชีวิต การจัดการความม่ันคงในชีวิต การสร้างสมดุลชีวิต การใช้ชีวิตในสังคม การจัดการ
เพศสัมพันธ์ การใช้หลักศาสนาในการจัดการชีวิต การเป็นผู้น า 

Life management;  life security: financial management and investment, life balancing life 
in a society sexual relation management religion for life, leadership 
  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
2131 101 กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป  (Civil Law: General Principles)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบกฎหมายสากล 
กฎหมายไทย ประเภทและบ่อเกิดของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย สภาพบังคับของ
กฎหมายเหนือบุคคล เวลาและสถานที่ นิติวิธี สิทธิและการใช้สิทธิ ระบบกฎหมายไทย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทย หลักทั่วไปและกฎหมายลักษณะบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  Definition and importance of law;  history and evolution of law;  world legal systems and 
Thai legal system;  categories and sources of law;  hierarchy of law;  law enforcement;  law 
application in terms of person, time and place;  legal methods;  rights and exercise of rights;  
General Principles and Person as provided in Book I of Civil and Commercial Code 
 
2131 102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (Juristic Act and Contract Law)  3(3–0–6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  ความหมายของนิติกรรม องค์ประกอบของนิติกรรม แบบของนิติกรรม การบกพร่องในการแสดงเจตนา 
โมฆะกรรม โมฆียกรรม ระยะเวลา อายุความ ความหมายของสัญญา ค าเสนอ ค าสนอง ผลของสัญญา มัดจ าและ
เบี้ยปรับ การเลิกสัญญาตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1และบรรพ 2 
  Definition of juristic act;  components and forms of juristic act;  deficiency of intention 
declaration;  void and voidable acts;  periods of time;  prescription;  definition of contract;  
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offer;   acceptance;  effect of contract;  deposit and penalty;  rescission of contract;  as 
provided in Book I and II of Civil and Commercial Code 
 
 2132 101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (Introduction to Public Law)     2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  ความหมาย ลักษณะเฉพาะและขอบเขตของกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชนการ
แบ่งแยกประเภทของกฎหมายภายในขอบเขตของกฎหมายมหาชน องค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ นิติบุคคล
มหาชนและสถาบันต่างๆ ของรัฐ หลักประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตย นิติรัฐและนิติธรรม ประโยชน์มหาชนและนิติ
วิธีในกฎหมายมหาชน การกระท าของรัฐในทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ทั้งนี้โดยเทียบเคียงกับกฎหมาย
เอกชน 
  Definition, specialty and scope of public law;  evolution of public law system;  
classification of law under the sphere of public law;  components and formats of states;  public 
law juristic persons and state institutions;  principles of democracy;  sovereignty power;  legal 
state and rule of law;  public interest and legal methods in public law;  public actions in 
legislative, administrative and judiciary aspects with comparison to private law   
 
2135 101 ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย (Legal Studies Skills)     S/U 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 แนวทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ การอ่าน การค้นคว้าข้อมูล การจับประเด็นสาระส าคัญ และการแสดง
ความคิดเห็นของตน ฝึกปฏิบัติในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 
 Necessary skills for efficient legal studies;  reading;  researching;  issue identification;  
legal opinion expression;  practice on legal exam writing 
 
2135 102 ประวัติศาสตร์กฎหมาย (History of Law)        2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  ประวัติศาสตร์กฎหมายและสกุลกฎหมายหลักของโลก วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายใน
สมัยต่างๆของไทย อิทธิพลของประเทศตะวันตกต่อการปฏิรูประบบกฎหมายของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 และ
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ผลกระทบต่อสังคมไทย ระบบกฎหมายไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475  แนวโน้มของ
กฎหมายในอนาคต 
  History of law and world legal systems;  evolution and changes of Thai legal systems in 
different eras;  influences of western countries on legal reform in King Rama V’s reign and 
impacts on Thai society;  Thai legal system after the political change in B.E. 2475 and Thai legal 
tendency  
 
2131 201 กฎหมายลักษณะหนี้  (Obligation Law)      3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้อง และ
ความระงับแห่งหนี้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
  General provisions of obligation law;  subjects of obligation;  effect of obligation;   plurality 
of debtors and creditors;  transfer of claims;  extinction of obligation;  as provided in  Book II 
Obligations of Civil and Commercial Code 
 
2131 202 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ (Sale, Exchange and Gift Law)   2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  ซื้อขาย หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย หน้าที่ของผู้ซื้อ การซื้อขายเฉพาะอย่าง การแลกเปลี่ยน และการ
ให้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 
  Duties and liabilities of seller; duties of purchaser; specific sale contract; exchange and gift, 
as provided in Book III of Civil and Commercial Code 
 
2131 203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน  (Property Law)       3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน 
สิทธิเก็บกินและภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และ
บรรพ 4 
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  General provisions of property law;  ownership;  possession;  servitudes;  habitation;  
superficies;  usufruct;  charge on immovable property;  as provided in Book I and Book IV of Civil 
and Commercial Code 
 
2131 204 กฎหมายลักษณะยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า        3(3-0-6) 
        (Law of Loan, Suretyship, Mortgage and Pledge) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการยืม ยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง การกู้ยืมเงิน หลักกฎหมายเกี่ยวกับการค้ าประกัน 
ลักษณะของสัญญาค้ าประกัน ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ าประกัน  ผลก่อนการช าระหนี้ ผลภายหลังการช าระหนี้ 
ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาค้ าประกัน   หลักกฎหมายเกี่ยวกับจ านอง หลักท่ัวไป  ที่มาของสัญญาจ านอง บท
เบ็ดเสร็จทั่วไปจ านอง  สิทธิจ านอง สิทธิหน้าที่ของผู้จ านองและผู้รับจ านอง การบังคับจ านอง สิ้นสุดสัญญาจ านอง 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับจ าน า บทเบ็ดเสร็จทั่วไป สิทธิหน้าที่ของผู้จ าน าและผู้รับจ าน า การบังคับจ าน า ตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

Principles of loan, loan for use, loan for consumption, loan of money;  principles of 
suretyship, nature of suretyship contract, surety’s scope of liability, effects before debt 
payment, effects after debt payment, discharge of suretyship contract;  principles of mortgage, 
general principles, origin of mortgage contract, general provisions of mortgage contract, 
mortgage right, rights and duties of mortgagor and mortgagee;  enforcement of mortgage, 
discharge of mortgage contract;  principles of  pledge, general provisions, rights and duties of 
pledger and pledgee, enforcement of pledge, as provided in Book III of Civil and Commercial 
Code 
 
2132 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง       3(3-0-6) 
       (Constitutional Law and Political Institutions)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหมาย และประเภทของรัฐธรรมนูญ ปรัชญาของแนวคิดต่าง ๆ ของระบบ
รัฐธรรมนูญนิยม แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพตลอดจนหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ           
หลักประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักการแบ่งแยกอ านาจและการถ่วงดุลระหว่างอ านาจ ระบบการ
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ควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทยที่เก่ียวกับองค์กรฝ่ายบริหาร 
นิติบัญญัติ และกระบวนการนิติบัญญัติ ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
  History, evolution, definition and categories of constitution;  philosophy and concepts 
attributing to Constitutionalism;  concepts relating to rights and freedom as well as 
constitutional safeguards of rights and freedom;  principles of democracy, legal states, rule of 
law, separation of power and check-and-balance;  prevention of unconstitutionality of law as 
supported by the Supremacy of Constitution;  structure and contents of Thai constitutions 
relating to executive and legislative agencies process as well as political party and election 
systems 
 
2133 201 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป (Criminal Law: General Principles)    4(4-0-8) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน การกระท าความผิด
หลายบทหรือหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายุความอาญาและหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 
 General characteristics of criminal law;  theories of liability;  scope of criminal law 
enforcement;  punishment and measures of safety criminal liability;  attempts of criminal 
offenses;  principal;  instigator;  accessory;  concurrence of offenses;  recidivism;  prescription;  
legal principles applied on petty offenses as provided in Book I of Penal Code  
 
2131 205 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้    3(3–0–6) 

และประนีประนอมยอมความ  
(Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandates,  
Undue Enrichment and Compromise Law)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด หลักกฎหมายลักษณะละเมิด ความรับผิดเพ่ือละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
ละเมิดและนิรโทษกรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 และกฎหมายพิเศษอ่ืนๆที่
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เกี่ยวข้อง หลักกฎหมายเกี่ยวกับจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้และประนีประนอมยอมความ ตามท่ีบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 และบรรพ 3 
  Theories of liability for wrongful acts;  legal principles of wrongful acts;  liability for 
wrongful acts;  compensation for wrongful acts and justifiable acts as provided in Book II of Civil 
and Commercial Code and other special related laws;  legal principles of management of 
affaires without mandate and undue enrichment and compromise as provided in Book II and III 
of Civil and Commercial Code 
 
2131 206 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ      2(2-0-4) 
    (Hire, Hire-Purchase, Hire of Services and Hire of Work Law)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับเช่าทรัพย์ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า 
ความระงับแห่งสัญญาเช่า เช่าซื้อจ้างแรงงานและจ้างท าของ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 3 และในกฎหมายพิเศษอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  General provisions of hire contract;  duties and liabilities of the letter;  duties and 
liabilities of the hirer;  discharge of hire contract;  contracts of hire-purchase, hire of services, 
hire of work, as provided in Book III of Civil and Commercial Code and other special related 
laws 
 
2131 207 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้าและประกันภัย       2(2-0-4) 
     (Agency, Brokerage and Insurance Law)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ที่มา หลักการทั่วไป ความหมายและหลักส าคัญของสัญญาตัวแทน การเกิดขึ้นของตัวแทนและตัวแทน
ประเภทต่างๆ หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน ความรับ
ผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก สัญญาตัวแทนค้าต่าง สัญญานายหน้า การท าสัญญาประกันภัย การ
ประกันวินาศภัย การประกันภัยในการรับขน ประกันภัยค้ าจุน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สัญญาประกัน
ชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายพิเศษอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันภัย  

Origin, general principles, definition and important principles of agency contract, 
authorization of agent, different types of agent, duties and liabilities of agent against author, 
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duties and liabilities of author against agent, duties and liabilities of agent/author against a third 
person, commission agent contract;  brokerage contract;  constitution of insurance contract, 
casualty insurance, carriage insurance, guarantee insurance, Protection for Motor Vehicle 
Accident Victims Act, life insurance contract, as provided in Civil and Commercial Code and 
other related laws 
 
2131 208 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชน      2(2-0-4) 
 (Partnerships, Company and Public Company Law)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บทวิเคราะห์ศัพท์ ความเก่ียวพันระหว่างผู้เป็น
หุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก การเลิกและช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน
สามัญ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด สภาพและการตั้งบริษัทจ ากัด หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจ ากัด การสอบบัญชีตามท่ีบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายพิเศษ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 General principles of partnership, company and ordinary partnership;  definitions of 
relating terms;  relation of partners between themselves;  relation of partners with third 
persons;  dissolution and liquidation of ordinary partnerships;  registration of ordinary 
partnerships;  amalgamation of registered partnerships;  limited partnerships, limited companies;  
nature and formation of limited companies;  shares and shareholders;   management of limited 
companies;  audit, as provided in Civil and Commercial Code;  public companies as provided in 
public company laws and other special related laws 
 
2131 209 กฎหมายลักษณะครอบครัว (Family Law)      2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 การหมั้น เงื่อนไขแห่งการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความเป็น
โมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส บิดามารดากับบุตร สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความ
ปกครอง บุตรบุญธรรม ค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และ
กฎหมายพิเศษอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 Betrothal;  conditions of marriage;  relationship of husband and wife;  property of 
husband and wife;  void of marriage;  termination of marriage;  parent and child;  rights and 
duties of patent and child;  guardianship;  adoption;  maintenance, as provided in Civil and 
Commercial Code and other special related laws 
 
2133 202 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด  (Criminal Law: Offenses)     4(4-0-8) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร  ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิด
เกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 

 Offences relating to life and body;  offences against liberty and reputation;  offences 
relating to sexuality;  offences relating to state security;  offences relating to terrorism;  offences 
relating to administration;  offences against property;  petty offences;  offences relating to 
religion, public peacefulness;  offences relating to counterfeit and forgery;  offences relating to 
trade;  offences relating to documents, as provided in Book II and petty offences in Book III of 
Penal Code  
 
2131 301 กฎหมายลักษณะมรดก (Succession Law)       2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก 
มรดกท่ีไม่มีผู้รับ อายุความ ปัญหาข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดก ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 
 General provisions of succession;  statutory right of inheritance;  wills;  administration 
and distribution of an estate;  vacant estates;  prescription;  disputes and dissolution of estate 
disputes as provided in Book VI of Civil and Commercial Code 
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2132 301 หลักกฎหมายปกครอง (Principles of Administrative Law)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  ความหมายและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง และกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลัก
พ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติ
บุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดองค์กรและบุคลากรของรัฐฝ่ายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่าย
ปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการ
เพ่ือออกค าสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กฎ สัญญาทางปกครอง ปฏิบัติการทางปกครองและทรัพย์สินของรัฐ 
  Definition and general characteristics of administrative sector and administrative law;  
sources of administrative law;  fundamental concepts of administrative law;  application and 
interpretation of administrative law;  establishment and legal status of public juristic person;  
Organization and personnel management of administrative state officials;  theories of 
administrative acts;  legality of administrative acts;  principles state affairs leading to 
administrative orders as provided by state affairs administration laws and other related laws;  
administrative contract;  administrative operation and state property 
 
2133 304 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม        2(2-0-4) 
 (Courts System and Judicial Authority)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ที่มาและระบบศาลในประเทศไทย ความหมายของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ล าดับชั้นของศาล การ
จัดตั้งหรือยกเลิกศาล เขตอ านาจศาล ผู้พิพากษาในศาลชั้นต่างๆ อ านาจของผู้พิพากษาในต าแหน่งต่าง ๆ องค์
คณะผู้พิพากษาและอ านาจของผู้พิพากษานายเดียว การจ่ายส านวนคดี การเรียกคืนหรือโอนหรือขอคืนส านวนคดี
ของศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 Origin and court system in Thailand;  definition of judicial authority;  hierarchy of courts;  
establishment and dissolution of courts;  jurisdiction;  judges in different courts as well as their 
authority;  quorum;  authority of an individual judge;  assignment of caseload;   revocation, 
transfer and return of cases, as provided in Court Organization and other related laws 
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2133 302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (Law of Criminal Procedure I)   2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญา หลักทั่วไป อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล หมายเรียกและ
หมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่ง
เกีย่วเนื่องกับคดีอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 
 Legal principles of criminal prosecution;  general provisions;  powers of inquiry officials 
and competence of courts;  summonses and criminal warrants;  arrest, detention, 
imprisonment, search and provisional release;  inquiry;  post Mortem inquest;  civil litigation 
relating to criminal case, as provided in Part I and II of Criminal Procedure Code 
 
2133 301 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Law of Civil Procedure I)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีแพ่ง บททั่วไป ศาล คู่ความ การยื่นและส่งค าคู่ความและเอกสาร   
ค าพิพากษาและค าสั่ง และวิธีการในศาลชั้นต้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1
และภาค 2 
 Legal principles of civil case litigation;  general provisions;  courts;  parties;  filing and 
service of pleadings and documents;  judgement and order;  procedure in courts of first 
instance, as provided in Division I and II of Civil Procedure Code  
 
2134 301 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในทางระหว่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน เขตอ านาจแห่งรัฐ กฎหมายทะเล 
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล การระงับข้อพิพาทในทาง
ระหว่างประเทศโดยสันติวิธีและศาลอาญาระหว่างประเทศ  
 Definition of international law;  sources of international law;  persons in international 
law;  relationship between international and internal laws;  state’s jurisdiction;  marine law;  
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International organization law;  privileges and immunity for diplomats and consuls;  International 
dispute resolution with peaceful methods and International Criminal Court 
 
2132 302 หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น  (Principles of Local Administrative Law)  2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดพ้ืนฐาน วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น การจัดระเบียบราชการส่วน
ท้องถิ่น กฎหมายการปกครองท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายไทย
ในปัจจุบัน อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดนโยบาย การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและ
การจัดบริการสาธารณะ ข้อบัญญัติท้องถิ่น การก ากับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วม           
ของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
 Definition, importance, fundamental concepts, evolution of local administration;  
arrangement of local administrative state agencies;  local administrative law adhering to the 
principle of decentralization;   local administrative agencies as provided in current Thai law;   
authorities of local administrative agencies;  policy identification;  management of local 
resources and provision of public service;  local regulations;  monitoring of local administrative 
agencies and public participation in local administration   
 
2132 303 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง        2(2-0-4) 
        (Law on Control of Administrative Authority)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  แนวคิดและความจ าเป็นในการจัดระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง วัตถุประสงค์ของการควบคุมฝ่ายปกครอง 
การกระท าของฝ่ายปกครองที่อยู่ภายใต้การควบคุม ระบบการควบคุมโดยประชาชน การควบคุมโดยองค์กรของรัฐ
ฝ่ายปกครอง การควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมโดยองค์กรตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ควบคุมโดยศาลปกครองและหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
  Concept and necessity of control of the administrative authority;  objectives of control of 
the administrative authority;  administrative acts subject to certain forms of control;  control by 
public;  control by other administrative state agencies;  control by external administrative 
agencies;  control by judiciary agencies especially the Administrative Court;  legal principles 
relating to liability of state officials 
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2132 304 หลักกฎหมายการคลังสาธารณะ (Principles of Public Finance Law)   2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายการคลัง รายจ่ายสาธารณะ รายได้สาธารณะและหนี้สาธารณะ
ในฐานะเครื่องมือทางการคลังที่ใช้บริหารประเทศ หลักกฎหมายที่เก่ียวกับการเงินการคลังสาธารณะ วิธีการ
งบประมาณ กระบวนการจัดท างบประมาณของรัฐ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ การควบคุมการเงินและ
การคลังของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ 
 Definition and evolution of public finance law;  public expenditure, revenue and debt as 
public finance instrument for public affairs administration;  legal principles of public finance law, 
budget, state budgetary;  scrutiny of state expense and different forms of control of state 
budget and public finance  
 
2132 305 กฎหมายแรงงาน (Labour law)         3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ที่มาของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
 History of labour law;  hire of services;  labour protection law;  labour relationship law;  
compensation law;  law of labour court establishment and procedure in labour court 
 
2133 304 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  (Law of Criminal Procedure II)   2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา ค าพิพากษาและค าสั่ง การอุทธรณ์และฎีกา การ
บังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ ตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3, 4, 6 และ 7 
 Entry of charge and preliminary examination;  trial;  judgements and order;   appeals and 
Dika appeals;  enforcement of judgments and costs;  pardon;  commutation and reduction of 
punishment, as provided in the Division III, IV, VI and VII of Criminal Procedure Code 
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2133 305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (Law of Civil Procedure II)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักการอุทธรณ์ในคดีแพ่ง หลักการฎีกาในคดีแพ่ง วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา วิธีการคุ้มครอง
ประโยชน์คู่ความในระหว่างการพิจารณา การบังคับคดีตามค าพิพากษา บทคุ้มครองลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
สถานะและอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ด าเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา การยึด การ
อายัดทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และ 4 
 Principles of appeal in civil case, principles of dika in civil case, temporary measures 
before judgement, protection for litigants’ benefits during trial, enforcement of judgement,  
protection for court-adjudicated debtor, status and power/duties of executing officer, execution 
of court-adjudicated creditor, seizure and garnish of property, as provided in Part III of Civil 
Procedure Code 
  
2134 302 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)  3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคน
ต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การด าเนินคดีที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ 
 Definition and nature of private international law;  nationality;  status of national and 
alien;  conflict of laws and prosecution involved with more than one state 
 
2132 401 กฎหมายภาษีอากร  (Taxation Law)        2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักการ นโยบายและทฤษฎีที่เก่ียวกับภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งอนุสัญญาภาษีซ้อน 
 Principles, policies and theories of taxation;  regulations and collection methods of taxes 
and duties as provided in the Taxation Code and other currently applicable statutes;  personal 
income tax;  juristic person income tax;  value added tax;  specific business tax;   double tax 
agreement (DTA) 
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2133 401 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (Evidence Law)      2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 พยานหลักฐานในส านวนคดีแพ่ง การก าหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีแพ่ง ภาระการพิสูจน์ในคดีแพ่ง 
หลักเกณฑ์ในการยื่นบัญชีระบุพยานในคดี วิธีการน าสืบพยานหลักฐาน การส่งส าเนาเอกสารล่วงหน้า การน าสืบ
ด้วยต้นฉบับเอกสาร การปิดอากรแสตมป์ การน าสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร ประเด็นข้อพิพาทและภาระ
การพิสูจน์ในคดีอาญาพยาน การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา วิธีการน าสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา ตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 Evidence in civil case, settlement of issues in civil case, burden of proof in civil case, 
submission of evidence list, adduction, service of document copies before trial, adduction of 
original copies, stamp duty, adduction of person in lieu of document;  issues of dispute and 
burden of proof in criminal case, evidence admission in criminal case, adduction in criminal 
case, as provided in Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code 
 
2134 401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 วิวัฒนาการ ที่มา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐกับ
การค้าระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่ง
มอบสินค้า INCOTERMS (International Commercial Terms) การช าระราคาระหว่างประเทศ การระงับข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับขนส่ง
ระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการรับขนของทางทะเล  
 Evolution, origin and basic economic theories of international trade;  state roles on 
international trade;  international sale of goods;  International Commercial Terms (INCOTERMS);  
international price payment;   dispute settlement regarding international trade;  introduction to 
international affreighment;   international carriage law and marine carriage law 
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2135 401 การว่าความและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย       2(1-2-3) 
 (Case Litigation and Legal Document Preparation)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความส าคัญของทนายความและวิชาชีพทนายความ บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม การ
เตรียมคดี การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การร่างค าคู่ความ ตามขั้นตอนการด าเนินคดีในศาลและกระบวนการ
สืบพยาน การจัดท าเอกสารและความเห็นทางกฎหมาย  การฝึกภาคปฏิบัติในการเขียนค าคู่ความต่างๆ และการ
ฝึกปฏิบัติว่าความสถานการณ์จ าลองกระบวนการพิจารณาคดี 
 Importance of attorney and attorney profession;  roles of attorney in justice system;  
case preparation and consultation;  drafting of pleadings including plaint, answer, request, 
application and statement;  documentation and legal opinion;  training with emphasis on 
drafting of pleadings;  moot court practice  
 
2135 402 นิติปรัชญา (Philosophy of Law)        2(2-0-4)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

หลักปรัชญาทั่วไป หลักพุทธปรัชญา แนวความคิดและทฤษฎีทางนิติปรัชญา ประวัติศาสตร์นิติปรัชญา
ตะวันออก ประวัติศาสตร์นิติปรัชญาตะวันตก ส านักกฎหมายธรรมชาติสมัยเก่า-สมัยใหม่ ส านักกฎหมายกฎหมาย
ต่างๆ 

Principles of general philosophy;  principles of Buddhist philosophy;  concepts and 
theories of legal philosophy;  history of Eastern legal philosophy;  history of Western legal 
history;  Schools Ancient and Modern Natural Law;  different schools of law 
  
2135 403 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย (Legal Profession and Ethics) 2(2-0-4)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของวิชาชีพกฎหมาย วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย อุดมคติและจริยธรรม 
คุณธรรมพ้ืนฐานของนักกฎหมาย งาน หน้าที่และบทบาทในการผดุงความยุติธรรม การด ารงชีวิตและการอุทิศตน
เพ่ือสังคมของนักกฎหมาย องค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย หลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
ที่สาขาได้ก าหนดไว้และการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย  
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 Definition and importance of legal profession;  evolution of legal profession;  ideology, 
ethnics and fundamental moral standards for lawyers;  duties and roles of lawyers in justice 
safeguard;  lawyers’ dedication for social improvement;  organization of legal practitioners;  laws 
relating to ethics for lawyers in different areas;  controlling the performance of legal 
practitioners 
 
2135 404 หลักการใช้ การตีความ และการให้เหตุผลทางกฎหมาย     2(2-0-4) 
 (Legal Application, Interpretation and Reasoning)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใช้ การตีความกฎหมายทั้งในแง่ทฤษฎีและการปฏิบัติ เปรียบเทียบความ
แตกต่างของหลักการตีความระหว่างระบบกฎหมายจารีตประเพณี กับระบบประมวลกฎหมาย หลักการใช้และ
ตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรและการใช้กฎหมายแบบเทียบเคียง การใช้กฎหมายประเพณี การใช้กฎหมาย
ประเภท “หลักกฎหมายทั่วไป” ตามมาตรา 4 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) และหลักการใช้และการ
ตีความกฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ  
 Concepts, theories and principles of legal application and interpretation both in theory 
and practice;  comparison of legal interpretation in Common Law and Civil Law;  Application 
and literary interpretation, and analogy of law;  application of customary law and “general legal 
rules” as provided in Section 4 of Civil and Commercial Code;  principles of applying and 
interpreting criminal law, public law, civil law, international law, etc.  
 
2135 405 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)     3(0-45-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติงานในศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ศูนย์ฯ
และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของ
อาจารย์ประจ าวิชา 

Internship at Centre for Public Education and  Assistance in Legal Matters (CPEAL), 
Faculty of Law, Ubon Ratchathani University;  emphasis on giving legal advice to clients seeking 
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help from CPEAL;  legal knowledge disseminating activities in communities and agencies, under 
close supervision of lecturers 
  
2135 406 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Legal Professional Apprenticeship)   3(0-45-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 การฝึกงานด้านกฎหมายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน หรือองค์กร
พัฒนาเอกชน  
 Apprenticeship at law-relating private or public agencies  
 
 2) หมวดวิชาชีพเลือก 
กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
2131 302 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมือ      3(3-0-6) 
 (Bills and Negotiable Instruments Law) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมาย  ลักษณะของตราสารเปลี่ยนมือ พัฒนาการของกฎหมายตั๋วเงิน ประเภทของตั๋วเงินข้อความที่
ลงในตั๋วเงิน Prima facie liable การลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน ความสามารถของคู่สัญญาในตั๋วเงิน ผู้ทรง หลักสุจริต 
การใช้เงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ตั๋วแลกเงิน อายุความ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
ความผิดอันเกี่ยวกับการใช้เช็ค ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค 

Definition and characteristics of negotiable bill, development of bill law, categories of 
bill, contents of bill, prima facie liable, signature on bill, ability of bill parties, holder, Good 
Faith, payment, promissory note, cheque, bill of exchange, prescription, as provided in Civil and 
Commercial Code and offences relating to use of cheque in relating special laws 
 
2131 303 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลักษณะ ความหมายของลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ การ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ อายุการคุ้มครอง การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง 
ลักษณะส าคัญ ความหมายของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกสิทธิบัตรและ
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อนุสิทธิบัตร สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร การคืนสิทธิบัตร การเลิกข้อถือสิทธิ การเพิกถอน
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ลักษณะส าคัญ ความหมายของเครื่องหมายการค้า การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมาย
การค้า การรับจดทะเบียน  ผลการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า การเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิเครื่องหมายการค้า การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายทางการค้า 

Basic knowledge on intellectual property, nature and definition of copyright, acquisition 
of copyright, protection of copyright, protection period, copyright violation, rights of performer, 
case relating to copyright and rights of performer;  important characteristics and definition of 
patent and petty patent, requirement for patent and petty patent, issuance of patent and petty 
patent, rights of patent holder, exercise of patent right, patent return, cancellation of right, 
revocation of patent and petty patent;  important characteristics and definition of trademark, 
acquisition of right in trademark, registration, effects of trademark registration, amendment of 
trademark registration, revocation of trademark right, violation of trademark right, as provided in 
laws on copyright, patent and trademark  
 
2131 304 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Law)    3(3-0-6)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 โครงสร้างและองค์ประกอบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัญหาช่องว่างทางกฎหมายของระบบรักษาความปลอดภัยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาช่องว่างทางกฎหมาย    
ที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Structure and components of E-Commerce;  registration of E-commerce in Thailand;  
fundamental principles of electronic transactions;  electronic signature;  electronic contract;  
problems of legal loopholes concerning with security system in E-commerce;  problems of legal 
loopholes concerning with electronic transactions 
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2131 305 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค        3(3-0-6) 
 (Law relating to Consumer Protection)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายว่าด้วยความรับต่อความ
เสียหายที่เกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทาง
การค้า และการพิจารณาคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  
 Evolution of consumer protection law;  consumer right protection in constitutional law, 
Civil and Commercial Code, consumer protection law, unsafe product liability law, unfair 
contract law, commercial competition law;  consumer case procedure law as provided in 
consumer case procedure law  
 
2131 306 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ        3(3-0-6) 
 (Bankruptcy and Business Reorganization Law)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจศาล กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
และการฟ้ืนฟูกิจการ 
 Principles and objectives of bankruptcy law;  management of creditor’s property;  role of 
controller in bankruptcy;  jurisdiction;  bankruptcy case procedure;  business reorganization, as 
provided in bankruptcy and business reorganization law  
 
2131 307 กฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินและการปฏิรูปที่ดิน       3(3-0-6) 
 (Law relating to Land and Land Reform)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมายของที่ดิน สิทธิในที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดิน การรับมรดกในที่ดิน การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน การถือครองที่ดินของคนต่างด้าวตามประมวล
กฎหมายที่ดินและสิทธิในที่ดินตามกฎหมายอ่ืนๆ 
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 Definition of land;  land rights;  land title deed issuance;  registration of rights and juristic 
acts concerning with land;  reception of land estate;  land dispute resolution;  alien’s right of 
land possession, as provided in Land Code;  other rights in land as provided in other relating 
laws  
 
2101 308 กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า รับขน      3(3-0-6) 
 (Deposit, Warehousing and Carriage Law)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมายของการฝากทรัพย์  บทวิเคราะห์ศัพท์  การฝากทรัพย์กับสัญญาอ่ืนๆ  สิทธิ หน้าที่ของผู้ฝาก 
สิทธิหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์ อายุความการฝากทรัพย์ การฝากเงิน เจ้าส านักโรงแรม วิธีการเฉพาะเจ้าส านัก
โรงแรม เก็บของในคลังสินค้า ความหมายของสัญญาฝากของในคลังสินค้า สิทธิ หน้าที่ของนายคลังสินค้า ใบรับ
ของคลังสินค้า ประทวนสินค้า เปรียบเทียบสัญญาเก็บของในคลังสินค้าและสัญญาฝากทรัพย์ สัญญารับขน หน้าที่ 
ความรับผิดของผู้ขนส่ง ลักษณะสัญญารับขนคนโดยสาร ความระงับของสัญญารับขน 
 Definition of deposit, term analysis, deposit and other contracts, rights and duties of 
depositor, rights and duties of depositee, prescription of deposit, money deposit, innkeeper, 
specific methods of innkeeper;  warehousing, definition of deposit in warehousing contract, 
rights and duties of warehouseman, warehouse receipt, dock warrant, comparison of 
warehousing contract and deposit contract;  carriage contract, liability of carrier, characteristics 
of passenger carriage contract, termination of carriage contract 
 
2131 309 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Seminar on Private and Business Law) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 หลักกฎหมายเอกชนและธุรกิจที่ส าคัญ และปัญหาในกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
 Important principles of private and business law;  problematic issues in private and 
business law   
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กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
2132 306 หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 

(Principles of Public Finance Law and Taxation of Local Administrative 
Organizations)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐาน หลักกฎหมายที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการคลังและการภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปัญหาการจัดเก็บรายได้และแนวทางในการแก้ไข การจัดท าแผนงานโครงการและการบริหารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการกระจายอ านาจในขอบเขต
ที่เก่ียวกับการการคลัง ภาษีอากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 Fundamental concepts, legal principles of Public Finance and Taxation of Local 
Administrative Organizations;  problems and possible solutions of income collection;  planning 
and budget management of local administrative agencies;  control of budget expense;  
decentralization plan of public financial, taxation and budget for local administrative agencies 
 
2132 307 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น         3(3-0-6)  
 (Introduction to Public Economy Law)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความเป็นมา แนวคิดพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ในการที่รัฐมีบทบาทในกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งการเข้า
ควบคมุการด าเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน  การที่รัฐเข้าด าเนินการในทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ความคิด
ว่าด้วยการกระท าในทางปกครองเกี่ยวกับเศรษฐกิจตลอดจนผลทางกฎหมายจากการกระท าของฝ่ายปกครองที่
เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ 
 History, fundamental concepts and principles of state control and operation of 
economic activities, both state control over economic activities of private sector and state’s 
own operation of economic activities;  administrative actions concerning with economy as well 
as legal result of administrative actions concerning with economic activities 
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2132 308 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจรัฐ       3(3-0-6) 
 (Law relating to Inspection of the Exercises of State Power)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความเป็นมา แนวคิดพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ        
การตรวจสอบทรัพย์สิน การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การถอดถอนจากต าแหน่ง การด าเนิน
คดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 History, fundamental concepts and legal principles relating to ethics for state officials;  
asset examination;  actions constituting conflicts of interests;  impeachment;  criminal 
prosecution against political position holders;  committees of constitutional organizations, local 
administrative organizations and state officials  
 
2132 309 กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 (Law of Administration of Local Administrative Organizations)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ที่มา โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ขององค์การ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักการบริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน พัสดุ หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
องค์การส่วนท้องถิ่น หลักกฎหมายและการควบคุมตรวจสอบการด าเนินการขององค์การ ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขององค์การ ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 Origin, structure and authority of local administrative organizations, government servants 
and officials;  principles of local administrative organization management;  legal principles of 
personnel management, property, material, purchase and hire and accounting;  good 
governance of local administrative organization management;  legal principles and scrutiny of 
organizational performance, government servants and local administrative officials;  prevention 
and suppression of corruption and malfeasance by local administrative agencies, government 
servants and officials 
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2132 310 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง       3(3-0-6) 
    (Administrative Court and Administrative Case Procedure)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี    
 ภารกิจ เขตอ านาจและการจัดองค์กรของศาลปกครองไทย ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพิจารณาคดี
ปกครอง มาตรการคุ้มครองชั่วคราว ผลของค าพิพากษา ตลอดจนการบังคับตามค าพิพากษา 
 Duties, jurisdiction and organization of Thai administrative courts administrative case 
procedure, provisional measures, and effects of adjudication and execution of judgement 
 
2132 311 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร         3(3-0-6) 
 (City Planning and Construction Control Law)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาของเมือง ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินอันน าไปสู่ท าให้ต้องมีการตรา
กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร ความเป็นมา ลักษณะส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร องค์กรที่เก่ียวข้อง วิธีการ มาตรการบังคับทางผังเมืองและควบคุมอาคาร
ความสัมพันธ์กับกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 General problems of city development land use leading to the promulgation of city 
planning construction control laws;  history and characteristics of city planning and construction 
control laws;  related agencies;  methods and compulsory measures of city planning and 
construction control;  relationship between these laws and other relating statutes 
 
2132 312 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง       3(3-0-6) 
 (Administrative  Procedure Law)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักท่ัวไปทางสารบัญญัติเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองวิธีสบัญญัติชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการพิจารณา
เรื่องทางปกครอง การอุทธรณ์ และการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง 
ระยะเวลาและอายุความ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
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 Substantive principles governing administrative officers of the State, as well as relating 
matters in the area;  administrative act, exercise of discretionary power, submission of the 
appeal of administrative act, rescission of the administrative act, enforcement of administrative 
act, period of time and prescription, administrative  procedure committee  
 
2132 313 กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน      3(3–0–6) 
 (Law relating to State Affairs Administration)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ทั้งในแง่การก่อตั้ง เปลี่ยนแปลง และยกเลิกนิติสัมพันธ์ สิทธิ
และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การด าเนินการทางวินัยและการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ 
 Concepts of state affairs administration;  laws and regulations relating to state affairs 
administration, government civil servants and other related laws;  relationship between state, 
state agencies and different groups of government officials including government civil servants, 
state agencies employees and public agency officials;  establishment, change and discharge of 
juristic relationship;  rights and duties of state officials;  discipline case procedure and claim for 
compensation 
 
2132 314 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ      3(3-0-6) 
 (Law relating to Administrative Contracts and Procurement)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของฝ่ายปกครอง องค์ประกอบ กระบวนการและรูปแบบของสัญญาของฝ่าย
ปกครอง ตามกฎหมายแพ่งและสัญญาของฝ่ายปกครอง กระบวนการในการท าสัญญาของฝ่ายปกครอง ตาม
กฎหมายว่าด้วยการพัสดุและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 Legal Principles of administrative contracts;  components, procedure and forms of 
administrative contracts, as required by civil law;  contracts made by administrative sector;  
contract constituting procedure of administrative sector as required by laws relating to 
procurement;  resolution of administrative contract dispute  
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2132 315 สัมมนากฎหมายมหาชน (Seminar on Public Law)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักกฎหมายมหาชนที่ส าคัญ และปัญหาในกฎหมายมหาชน 
 Important principles of public law;  problematic issues in public law  
 
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 
2133 306 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน     3(3-0-6) 
 (Law relating to Economic Crime and Money Laundering)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมาย ขอบเขตและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน การกระท าที่จัดว่า
เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงินข้ามชาติ กลไก 
มาตรการ ปัญหาในด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย ผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชนจากการบังคับใช้
กฎหมาย 
 Definition, scope and theories of economic crimes and money laundering;  actions 
constituting an economic crime and money laundering;  transnational economic crimes and 
money laundering;  mechanism and legal measure;  problems of relating law enforcement;  Law 
enforcement’s effects on general public rights and freedom 
 
2133 307 กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน       3(3-0-6) 
 (Law relating to Inquiry and Investigation)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความส าคัญของการสอบสวน สืบสวน การสืบสวนและสอบสวนคดีต่างๆ การสืบสวนสอบสวนเฉพาะคดี   
หลักการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก การวิเคราะห์พยานหลักฐาน กระบวนการด าเนิน
คดีอาญา เขตอ านาจการสืบสวนสอบสวน การด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบสวนสอบสวน การตรวจค้น 
การจับกุม การควบคุมตัว การผัดฟ้อง การฝากขังผู้ต้องหา การน าตัวผู้ต้องหาไปท าแผนประกอบคดีและน าชี้ที่เกิด
เหตุ สิทธิผู้ต้องหา การสอบสวนคดีอาญาในคดีท่ีผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชน การสืบสวนสอบสวน
โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ การส่งวัตถุพยานไปตรวจ การสอบสวนคดีพิเศษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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Importance of investigation and inquiry, investigation and inquiry in different types of 
cases, investigation and inquiry of specific cases including land traffic accident case, evidence 
analysis, criminal prosecution, investigation and inquiry jurisdiction, other related activities 
including search, arrest, custody, postponement of suit, committal, taking an accused for a 
reenactment of crime at crime scene, an accused’s rights, inquiry in a juvenile criminal case,  
application of modern technology in investigation and inquiry, referral of object evidence for 
examination, special case investigation, as provided by Penal Code and Constitution    
 
2133 308 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (Criminology and Penology)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา ลักษณะและเหตุปัจจัยต่อการกระท าความผิด การกระท าท่ี
เป็นอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม ความหมายของทัณฑวิทยา ทฤษฎีการลงโทษ มาตรฐานขั้นต ่าในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ระบบเรือนจ า ทัณฑสถาน มาตรการรอการลงโทษและการพักการโทษ ทฤษฎีและการปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าความผิดด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 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  
 
2133 309 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 ในทางอาญา  
 (International Criminal Law and International Criminal Cooperation)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมายของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ อ านาจศาลในคดีอาญาตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เขตอ านาจศาลในคดีอาญาเหนือดินแดนและบุคคล วิวัฒนาการของอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
ลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การโอนตัว
นักโทษ ศาลอาญาระหว่างประเทศ 
 Definition of international criminal law;  jurisdiction over a criminal case in consistence 
with principles of international law;  criminal jurisdiction on territory and persons;  evolution of 
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international crimes;  nature of international crimes;  international criminal cooperation;  
extradition;  prisoner transfer;  International Criminal Court 
 
2133 310 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    3(3-0-6) 
 (Law relating to Human Rights in Criminal Justice)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ปรัชญา แนวคิด หลักเกณฑ์และความจ าเป็น ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหา จ าเลย ผู้ต้องขัง 
ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  
 Philosophy, concept, rules and necessity of human rights protection for accused person, 
defendant, prisoner, injured person and witness, as provided in Criminal Procedure Code, 
constitution and related international laws  
 
2133 311 กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวิตประจ าวัน (Criminal Law in Daily Life) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมายและลักษณะทั่วไปของพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา แนวคิดและทฤษฎี ซึ่งเป็นที่มาของ
พระราชบัญญัติ บทมาตราที่เป็นความผิดและบทก าหนดโทษในส่วนที่เป็นสาระส าคัญที่เกิดข้ึนเป็นประจ า
 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  
 
2133 312 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ (Medical Laws and Forensic Medicine) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ประวัติ ความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ของนิติเวชและกฎหมายการแพทย์ นิติจิตเวช กฎหมายควบคุม
วิชาชีพ กฎหมายควบคุมยา สิทธิของผู้ป่วย ความรับผิดตามกฎหมาย พยานหลักฐานทางการแพทย์ การชันสูตร
พลิกศพ จริยธรรมแห่งวิชาชีพและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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 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 
 
2133 313 สัมมนากฎหมายอาญา (Seminar on Criminal Law)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักกฎหมายอาญาที่ส าคัญ และปัญหาในกฎหมายอาญา  
 Important principles of criminal law;  problematic issues in criminal law 
 
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
2134 303  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economic Law)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการและความเป็นมาของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ
อิทธิพลของแนวคิด Mercantilism, Capitalism และ Free Market and Competition พัฒนาการระเบียบ
การค้าเศรษฐกิจเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก เก่ียวกับการคุ้มครองการค้าการลงทุน และการระงับข้อพิพาททาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเทศไทยกับการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย หรืออนุวัตรการตามข้อตกลงพหุภาคีและ
ทวิภาคีเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 Definition, importance, development and history of international economic relationship;  
influence of Mercantilism, Capitalism and Free Market Competition;  development of free trade 
regulations under World Trade Organization;  focus on regulations of protection, trade, 
investment and international economic dispute resolution;  Thailand and legal development as 
well as ratification of bilateral and multilateral agreement concerning with international 
economic relationship and international economic organization  
 
2134 304 กฎหมายศุลกากร (Customs Law)        3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 วิวัฒนาการ ที่มา ลักษณะ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร ความรับผิดในการเสียภาษีศุลกากร 
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร หลักเกณฑ์และการ



65 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ตีความเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร อ านาจหน้าที่ของพนักงานศุลกากร คดีศุลกากร การยกเว้นอากร การคืนอากร 
กฎหมายศุลกากรกับการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากรกับการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายศุลกากรกับ
กฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิม และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการด าเนินกระบวนพิจารณา
คดีศุลกากรในศาลไทย 
 Evolution, origin, nature and objectives of customs law;  liability for customs payment;  
customs protocol for import-export;  principles and interpretation of tariff;  authority of customs 
officials;  customs case;  duty exception and return;  customs law and investment promotion;  
customs and industrial estate;  customs law and value added tax (VAT);  and international 
agreement relating to customs and customs case procedure in Thailand  
 
2134 305 กฎหมายอาเซียน (ASEAN Law)         3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 สภาพ สถานะ และโครงสร้างกฎหมายของอาเซียน ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศท่ีมีผลประโยชน์ต่ออาเซียน บทบาทของประเทศไทยต่ออาเซียน 
 Conditions, status and structure of ASEAN law;  ASEAN community;  ASEAN Charter;  
International agreements beneficial for ASEAN country members;  Thailand’s roles in ASEAN 
 
2134 306 กฎหมายอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Law of Greater Mekong Sub-region)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 สภาพ สถานะ และโครงสร้างของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประกอบด้วยไทย 
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ศึกษาโครงการความร่วมมือในกรอบ GMS 9 สาขา คือ
คมนาคมขนส่ง การลงทุน การสื่อสาร พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การค้า การท่องเที่ยว 
และการเกษตร ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและความร่วมมือใน
กรอบอ่ืนๆ บทบาทของประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 Conditions, status and structure of Greater Mekong Sub-region or GMS comprising 
Thailand, Myanmar, Cambodia, Vietnam and China (Yunnan province);  framework of 
cooperation in nine areas – transportation, investment, communications, energy, human 
resource development, environment, trade, tourism and agriculture;  additional emphasis on 
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Asian Development Bank (ADB), inter-relationship of GMS and ACMECS MGC. Thailand’s roles in 
the GMS 
 
2134 307 กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว (Law relating to Alien)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ค านิยาม ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศ
ไทย สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดและความผิดของคนต่างด้าวตามกฎหมายในประเทศไทย การระงับข้อพิพาทในคดีที่
เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวตามกฎหมายในประเทศไทย 
 Definition, significance fundamental concepts of aliens, as provided in international law 
and Thai law;  rights and duties of aliens in Thailand;  liability and offences of aliens in Thailand;  
alien-relating dispute resolution as provided in Thai law  
 
2134 308 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Law)       3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ลักษณะของข้อพิพาท รูปแบบเหตุผลวิธีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่ส าคัญข้อพิจารณาใน
การท าสัญญา การเลือกกฎหมาย หลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องคดี การขอให้รับรองและบังคับตามค าชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการและค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการตาม
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 
 Nature of disputes;  formats and rationale of dispute resolution by arbitration;  legal 
principles and regulations of Arbitration Institution and important international agreements on 
arbitration;  considerable remarks on contract creation and choices of law;  principles and 
problems of litigation;  endorsement and enforcement of arbitral award and decision of foreign 
courts;  arbitration procedure as provided in Arbitration Act B.E.2545    
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2134 309 กฎหมายโลจิสติกส์ (Logistics Law)        3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดพ้ืนฐาน วิวัฒนาการของกฎหมายที่เก่ียวกับโลจิสติกส์ กฎหมายเกี่ยวกับ
การรับขน การขนส่ง คลังสินค้า การจัดซื้อ การน าเข้าส่งออก การศุลกากร การประกันภัย กฎหมายการค้า ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ การด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลไทยในคดีการค้า
ระหว่างประเทศ 
 Definition, importance, fundamental concepts and evolution of logistics law;  laws 
relating to carriage, transport, warehouse, procurement, import-export, insurance;  international 
commercial law;  international affreightment law;  international trade case procedure in 
Thailand  
 
2134 310 กฎหมายในอินโดจีน  (Indochinese Law)       3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นระบบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเภทของกฎหมาย 
วิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม กฎหมายที่ส าคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความรู้
เบื้องต้นระบบกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเภทของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย 
ระบบงานยุติธรรม กฎหมายที่ส าคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ความรู้เบื้องต้นระบบกฎหมายของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเภทของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม ระบบศาล อัยการ 
ทนายความ การปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในราชอาณาจักรกัมพูชา กฎหมายที่ส าคัญของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

Introduction to legal system of Laos PRD, categories of law, evolution of law, justice 
systems and important laws of Laos PRD;  introduction to legal system of Vietnam, categories of 
law, evolution of law, justice systems and important laws of Vietnam;  Introduction to legal 
system of Cambodia, categories of law, evolution of law, justice systems, court system, 
prosecution, attorney, legal reform and justice system reform in Cambodia, and important laws 
of Cambodia 
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2134 312 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ (Seminar on International Law)  3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ีส าคัญ ปัญหาในกฎหมายระหว่างประเทศ 
 Important principles of international law;  problematic issues in international law  
 
กลุ่มวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
2135 301 ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ        3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Inter-disciplinary Approach)        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 ความหมาย ขอบเขต วิธีการและกระบวนการในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์และบูรณาการ
ศาสตร์ การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การส ารวจ เก็บข้อมูล การประมวลผล 
การตีความ การสรุปเรียบเรียง การท ารายงานการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย วิธีการอ้างอิง การพิมพ์และการ
เผยแพร่งานวิจัย 
 Definition, scope, methodology and procedure in social, legal and integration researches;  
research planning;  literary review;  research design;  survey;  data collection, analysis and 
interpretation;  conclusion and writing a research report;  ethics in research;  referencing;  
printing and publishing a research 
 
2135 302 กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน       3(3-0-6) 
 (Law relating to Public Participation)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายต่างๆ 
 Theories of democracy focusing on public participation;  formats and methods of public 
participation  
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2135 303 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Law)      3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักกฎหมายต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองสภาวะแวดล้อมในเมืองและชนบทที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส่วน
บุคคล การควบคุมเหตุร าคาญและการควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ า กฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์หลักกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐและ
มาตรการในการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม 
 Legal principles concerning with urban and rural environmental protection with 
emphasis on individual sanity;  control of different forms disturbances;  control of air and water 
pollution;  national resource and environment management law;  public participation in 
national resource and environment management;  analysis of relating legal principles and state 
policies;  measures of compensation claims in environmental case 
 
2135 304 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
 (Law relating to Science and Technology)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ มนุษย์กับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ขอบเขต ประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุปสรรค  ข้อจ ากัด 
การเข้าถึง การควบคุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวัฒนธรรมที่แตกต่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ภัยที่จากการใช้คอมพิวเตอร์  
กฎหมายกับคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Relationship between man and science and technology, man and computer, man and E-
commerce, man and environment;  scope and problematic issues of science and technology, 
obstacles, limitation, access and control of science and technology in different cultures;  
influence of science and technology against human rights and ethic, advantages of Internet, 
harms of computer usage, law and computer, introduction to E-commerce 
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2135 305 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการฐานทรัพยากร       3(3-0-6) 
 (Law relating to Resource Base Management)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 บทบาทและความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากรต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ แนวคิด 
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการ
น้ า ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ รวมตลอดถึงการท าสัญญา การอนุญาต การใช้และสิทธิการใช้ การบริหารจัดการใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับฐานทรัพยากรดังกล่าวให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น  
 Roles and relation between resources bas and local development/community 
development;  concepts, polices and laws relating to natural resources and environment, bio-
diversity and water management as well as other resources;  contract creation, permission, use 
and use right as well as different forms of resource management to ensure sustainability and 
maximum benefits for local communities  
 
2135 306 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Law)      3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ความหมายและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย การส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
กฎหมายไทย 
 Definition and development of human rights;  Universal Declaration of Human Rights;  
international covenants relating to human rights;  human rights and Thai society;  human rights 
promotion and protection as provided in Thai law 
 
2135 307 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย (English for lawyer)     3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 ลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษทางกฎหมายในแง่ศัพท์ ส านวนและโครงสร้างประโยค  การอ่านและการ
วิเคราะห์เอกสารทางกฎหมาย   
 Legal terminology, special characteristics of legal language including vocabulary, 
expressions and structure sentence;  reading and analysis of legal documents 



71 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 2135 308 สัมมนาปัญหากฎหมายไทย (Seminar on Thai Legal Problems)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 หลักกฎหมายไทยที่ส าคัญ ปัญหาในกฎหมายไทย 
 Important principles in Thai law;  problematic issues in Thai law   
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-
นามสกุล 

 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสตูรเดิม ภาระงานในหลักสตูรนี ้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1 อาจารย์อภินันท์  ศรีศิริ 

 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์  
2103 201:60 ชม./ภาค 
2103 202:60 ชม./ภาค  
2103 309:45 ชม./ภาค 
2103 311:45 ชม./ภาค 
2103 314:45 ชม./ภาค 
รวม 255 ชม./ภาค 

2135 102:30 ชม./ภาค 
2133 201:60 ชม./ภาค 
2133 202:60 ชม./ภาค 
2133 308:45 ชม./ภาค 
2133 309:45 ชม./ภาค 
2133 312:45 ชม./ภาค 
รวม 285 ชม./ภาค 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  กฎหมายอาญา พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   

2 ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเ พ่ือการ
พัฒนา 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2101 401:45 ชม./ภาค 
2102 401:45 ชม./ภาค 
2105 304:45 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 
 

2131 101:45 ชม./ภาค 
2131 202:30 ชม./ภาค 
2131 204:45 ชม./ภาค 
2132 305:45 ชม./ภาค 
2131 302:45 ชม./ภาค 
รวม 210 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์  พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-
นามสกุล 

 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสตูรเดิม ภาระงานในหลักสตูรนี ้

3 ผศ.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต พัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2104 305:45 ชม./ภาค 
2104 308:45 ชม./ภาค 
2105 303:45 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 
 

2134 301:45 ชม./ภาค 
2134 302:45 ชม./ภาค 
2134 401:45ชม./ภาค 
2134 303:45 ชม./ภาค 
2134 305:45 ชม./ภาค 
2134 306:45 ชม./ภาค 
2134 312:45 ชม./ภาค 
2135 301:45 ชม./ภาค 
2134 310:45 ชม./ภาค 
รวม 405 ชม./ภาค 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

พ.ศ. 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิติศาสตรบัณฑิต 
 
 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 

4 อาจารย์ดิเรก  บวรสกุลเจริญ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ 

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2101 101:45 ชม./ภาค 
2101 203:45 ชม./ภาค 
2101 303:30 ชม./ภาค 
2101 311:45 ชม./ภาค  
2105 308:45 ชม./ภาค 
รวม 220 ชม./ภาค 

2131 205:45 ชม./ภาค                         
2131 203:45 ชม./ภาค 
2131 206:30 ชม./ภาค 
2131 207:30 ชม./ภาค 
2132 307:45 ชม./ภาค 
2132 314:45 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-
นามสกุล 

 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสตูรเดิม ภาระงานในหลักสตูรนี ้

2135 303:45 ชม./ภาค 
รวม 285 ชม./ภาค 

5 พันต ารวจโทกิตติวัฒน์  ฉัตร
ศรีโพธิ์ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2103 307:45 ชม./ภาค 
2103 308:45 ชม./ภาค
2103 313:45 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 
 

2132 301:45 ชม./ภาค 
2132 303:30 ชม./ภาค 
2133 307:45 ชม./ภาค 
2133 308:45 ชม./ภาค
2135 403:30 ชม./ภาค 
รวม 195 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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3.2.2  อาจารย์ประจ ามีหน้าที่สอนและวิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา    
ล าดับ 

ท่ี 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอน 
1 อาจารย์สมบัติ  วอทอง 

 
พัฒนบริหารศาสตร 
มหาบัณฑิต  

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

พ.ศ. 2536 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

2105 307:30 ชม./ภาค 
2105 402:30 ชม./ภาค 
2105 401:45 ชม./ภาค 
รวม 105 ชม./ภาค 
 

2135 102:30 ชม./ภาค    
2132 305:45 ชม./ภาค 
2135 403:30 ชม./ภาค 
2135 401:45 ชม./ภาค 
2135 404:30 ชม./ภาค 
รวม 180 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2513 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 ผศ.จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์ 
 

พัฒนบริหารศาสตร 
มหาบัณฑิต         
(เกียรตินิยมดี) 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

พ.ศ. 2523 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

2102 305:45 ชม./ภาค 
2105 305:45 ชม./ภาค 
รวม 90 ชม./ภาค 

2132 306:45 ชม./ภาค 
2132 309:45 ชม./ภาค 
2135 301:45 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 
 

การศึกษาบัณฑิต - พ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร  

3 อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 

กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2102 202:45 ชม./ภาค 
2102 203:30 ชม./ภาค 
2102 306:45 ชม./ภาค 
2102 307:45 ชม./ภาค 

2132 101:30 ชม./ภาค 
2132 202:45 ชม./ภาค 
2132 301:30 ชม./ภาค 
2135 403:30 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต  
 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

รวม 165 ชม./ภาค 
 
 

2135 405:45 ชม./ภาค 
2135 406:45 ชม./ภาค
2132 311:45 ชม./ภาค 
2132 312:45 ชม./ภาค 
รวม 315 ชม./ภาค 

4 ผศ.สุภาวณีย์   อมรจิตสุวรรณ 
 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 210 210:30 ชม./ภาค 
210 2303:45ชม./ภาค 
210 5403:30ชม./ภาค 
รวม 105 ชม./ภาค 

2132 101:30 ชม./ภาค 
2132 307:45 ชม./ภาค 
2135 402:30 ชม./ภาค 
2132 309:45 ชม./ภาค 
2132 314:45 ชม./ภาค 
2135 303:45 ชม./ภาค 
รวม 240 ชม./ภาค 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นิติศาสตรบัณฑิต  
 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

5 อาจารย์ชัช  วงศ์สิงห์ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2102 201:45 ชม./ภาค 
2105 401:45 ชม./ภาค 
รวม 90 ชม./ภาค 

2132 201:45 ชม./ภาค 
2135 401:45 ชม./ภาค 
2131 302:45 ชม./ภาค 
2132 308:45 ชม./ภาค 
2132 315:45 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต  
 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

2133 306:45 ชม./ภาค 
2135 302:45 ชม./ภาค 
รวม 270 ชม./ภาค 

6 อาจารย์สหรัฐ  โนทะยะ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2102 302:30 ชม./ภาค 
2102 402:30 ชม./ภาค 
2102 309:45 ชม./ภาค 
รวม 105 ชม./ภาค 

2132 201:45 ชม./ภาค 
2132 303:30 ชม./ภาค 
2132 302:30 ชม./ภาค 
2132 401:30 ชม./ภาค 
2135 405:45 ชม./ภาค 
2135 406:45 ชม./ภาค 
2132 306:45 ชม./ภาค
2132 312:45 ชม./ภาค
2132 313:45 ชม./ภาค 
รวม 360 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต  
 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

7 พันต ารวจโทกิตติวัฒน์  ฉัตร
ศรีโพธ์ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2103 307:45 ชม./ภาค 
2103308:45 ชม./ภาค
2103 313:45 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 

2132 301:45 ชม./ภาค 
2132 303:30 ชม./ภาค 
2133 307:45 ชม./ภาค 
2133 308:45 ชม./ภาค

นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

 2135 403:30 ชม./ภาค 
รวม 195 ชม./ภาค 

8 อาจารย์กิตติยา  พรหมจันทร์ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 

กฎหมายการเงิน
และภาษีอากร 

พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2102 301:45 ชม./ภาค 
2102 403:45 ชม./ภาค 
รวม 90 ชม./ภาค 

2132 304:30 ชม./ภาค 
2133 307:45 ชม./ภาค 
2133 308:45 ชม./ภาค 
2135 101:45 ชม./ภาค 
รวม 165 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

9 อาจารย์ประดิษฐ์  แป้นทอง 
 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  กฎหมายเอกชน พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2101 201:45 ชม./ภาค 
2101 301:30 ชม./ภาค 
2101 402:45 ชม./ภาค 
2101 307:45 ชม./ภาค 
2105 310:45 ชม./ภาค 
รวม 210 ชม./ภาค 

2131 201:45 ชม./ภาค
2131 205:45 ชม./ภาค 
2131 206:30 ชม./ภาค 
2131  207:30 ชม./ภาค 
2131  208:30 ชม./ภาค 
2131 303:45 ชม./ภาค 
2131 305:45 ชม./ภาค 
2131 308:45 ชม./ภาค 
2135 404:30 ชม./ภาค 
2135 308:45 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



79 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

รวม 390 ชม./ภาค 
10 ผศ.ตรีเนตร  สาระพงษ ์

 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเ พ่ือการ

พัฒนา 
พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
2101 401:45 ชม./ภาค 
2102 401:45ชม./ภาค 
2105 304:45ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 
 

2131 101:45 ชม./ภาค 
2131 202:30 ชม./ภาค 
2131 204:45 ชม./ภาค 
2132 305:45 ชม./ภาค 
2131 302:45 ชม./ภาค 
รวม 210 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์  พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 

11 อาจารย์ดิเรก  บวรสกุลเจริญ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมาย เอกชน
และธุรกิจ 

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2101 101:45 ชม./ภาค 
2101 203:45 ชม./ภาค 
2101 303:30 ชม./ภาค 
2101 311:45 ชม./ภาค  
2105 308:45 ชม./ภาค 
รวม 220 ชม./ภาค 

2131 205:45 ชม./ภาค                         
2131 203:45 ชม./ภาค 
2131 206:30 ชม./ภาค 
2131 207:30 ชม./ภาค 
2132 307:45 ชม./ภาค 
2132 314:45 ชม./ภาค 
2135 303:45 ชม./ภาค 
รวม 285 ชม./ภาค 

การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 อาจารย์ศศิวิมล  เสมอใจ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  กฎหมายกับสังคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2105301:45 ชม./ภาค 
2105306:45 ชม./ภาค 

2131101:45 ชม./ภาค 
2131102:45 ชม./ภาค นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

รวม 90 ชม./ภาค 2131 209:30 ชม./ภาค 
2131 204:45 ชม./ภาค 
2131 303:45 ชม./ภาค 
2131 304:45 ชม./ภาค 
รวม 255 ชม./ภาค 

13 อาจารย์ภิรมย์พร  ไชยยนต์ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์  

2101 102:45 ชม./ภาค 
2101 206:30 ชม./ภาค 
2101 302:30 ชม./ภาค 
2103 306:30 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 

2131 101:45 ชม./ภาค 
2131 102:45 ชม./ภาค 
2135 101:15 ชม./ภาค 
2131 201:45 ชม./ภาค 
2131 208:45 ชม./ภาค 
2132 305:45 ชม./ภาค 
2131 301:30 ชม./ภาค 
2133 301:30 ชม./ภาค 
2131 305:45 ชม./ภาค 
รวม 345 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

14 อาจารย์มณฑิรา  แก้วตา 
 

นิติศาสตรบัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับ2) 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

2101 202:45 ชม./ภาค 
2101 204:30 ชม./ภาค 
2101 308:45 ชม./ภาค 
รวม 120 ชม./ภาค 

2131 203:45 ชม./ภาค 
2131 209:30 ชม./ภาค 
2131 202:30 ชม./ภาค 
2131 301:30 ชม./ภาค 
2131 304:45 ชม./ภาค 
2131 307:45 ชม./ภาค 
รวม 225 ชม./ภาค 

15 อาจารย์อภินันท์  ศรีศิริ 
 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์  

2103 201:60 ชม./ภาค 
2103 202:60ชม./ภาค  
2103 309:45ชม./ภาค 
2103 311:45ชม./ภาค 
2103 314:45ชม./ภาค 
รวม 255 ชม./ภาค 

2135 102:30ชม./ภาค 
2133 201:60 ชม./ภาค 
2133 202:60 ชม./ภาค 
2133 308:45ชม./ภาค 
2133 309:45ชม./ภาค 
2133 312:45ชม./ภาค 
2133 311:45ชม./ภาค 
รวม 330 ชม./ภาค 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  กฎหมายอาญา พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

16 อาจารย์มิรันตี   เจียรัก
สุวรรณ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 

กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2103 301 :30 ชม./ภาค 
2103 305 :30 ชม./ภาค 
2103 312:45ชม./ภาค 
รวม 105 ชม./ภาค 

2135 101:15 ชม./ภาค 
2133 201:60 ชม./ภาค 
2133 202:60 ชม./ภาค 
2133 302 :30 ชม./ภาค 
2133 304:30 ชม./ภาค 
2133 401:30ชม./ภาค 
2133 309: 45ชม./ภาค 
2133 310: 45ชม./ภา 
2133 311:45ชม./ภาค 
รวม 230 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   

17 อาจารย์อรรถพงศ์   กาวาฬ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  นิติศาสตร์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2103 303:30 ชม./ภาค 
2103 310:45ชม./ภาค 
รวม 75 ชม./ภาค 

2133 401:30 ชม./ภาค 
2133 305:45ชม./ภาค 
2133 304:30 ชม./ภาค 
2133 303 :45ชม./ภาค
2133 313:45ชม./ภาค 
รวม 195 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต  
 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

18 อาจารย์รักขิต   รัตจุมพฏ 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2105 101:30 ชม./ภาค 
2104 307:45ชม./ภาค 
2104 308:45ชม./ภาค 
รวม 120 ชม./ภาค 

2133 201:60 ชม./ภาค 
2133 202:60 ชม./ภาค 
2133 301:30 ชม./ภาค 
2135 405:45ชม./ภาค 
2135 406 :45ชม./ภาค 
2133 306:45ชม./ภาค 
2133 309:45ชม./ภาค 
2134 309:45ชม./ภาค 
2133 311 :45ชม./ภาค
2135 307:45ชม./ภาค 
รวม 465 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อักษรศาสตรบัณฑิต  ภาษาฝรั่งเศส  พ.ศ.2533 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

19 
 
 
 
 

ผศ.ศุภชัย   วรรณเลิศสกุล 
 
 
 
 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต พัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ 

พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2104 305:45 ชม./ภาค 
2104 308:45 ชม./ภาค 
2105 303:45 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 
 

2134 301:45 ชม./ภาค 
2134 302:45 ชม./ภาค 
2134 401:45ชม./ภาค 
2134 303:45 ชม./ภาค 
2134 305:45 ชม./ภาค 
2134 306:45 ชม./ภาค 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 

กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิติศาสตรบัณฑิต 
 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

 2134 312:45 ชม./ภาค 
2135 301:45 ชม./ภาค 
2134 310:45 ชม./ภาค 
รวม 405 ชม./ภาค 

20 อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุล
ชัย 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 

กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2101 202 :45ชม./ภาค 
2103 302 :45ชม./ภาค 
2104 41 :45ชม./ภาค 
2104 304 :45ชม./ภาค 
2104 306 :45ชม./ภาค 
รวม 225 ชม./ภาค 

2134 301:45ชม./ภาค 
2134 302 :45ชม./ภาค 
2134 401 :45ชม./ภาค 
2135 402 :30ชม./ภาค 
2134 304 :45ชม./ภาค 
2134 306 :45ชม./ภาค 
2134 307 :45ชม./ภาค 
2134 308 :45ชม./ภาค 
2134 309 :45ชม./ภาค 
รวม 390 ชม./ภาค 

นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

21 อาจารย์นิติลักษณ์ แก้วจันดี 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 

กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2105 101:30 ชม./ภาค 
2101 304:30 ชม./ภาค 
2104 303:45ชม./ภาค 

2135 102:30 ชม./ภาค 
2131 301:30 ชม./ภาค 
2134 301 :45ชม./ภาค นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

(เกียรตินิยมอันดับ2) รวม 105 ชม./ภาค 2134 401 :45ชม./ภาค 
2134 303 :45ชม./ภาค 
2134 304 :45ชม./ภาค 
2134 307 :45ชม./ภาค 
2134 308 :45ชม./ภาค 
2134 312 :45ชม./ภาค 
2134 310 :45ชม./ภาค 
รวม 420 ชม./ภาค 

22 อาจารย์จิรศักดิ์  บางท่าไม้ 
 

นิติศาสตรบัณฑิต 
 

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2102 304 :45ชม./ภาค 
2105 301 :45ชม./ภาค 
2105 306:45ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 
 
 

2132 304 :30ชม./ภาค 
2132 302 :30ชม./ภาค 
2132 308 :45ชม./ภาค 
2132 311:45ชม./ภาค 
2135 302 :45ชม./ภาค 
2135 305:45ชม./ภาค 
2135 306:45ชม./ภาค 
รวม 255 ชม./ภาค 

ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 

รัฐศาสตร์ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานในหลักสูตรเดิม ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

23 อาจารย์รัชกร  โชติประดิษฐ์ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 

*อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ 2131 305:45ชม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2546 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ประยุกต์ 

พ.ศ. 2540 สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 
 
 
 
 
 



87 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต้นสังกัด ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์พิเศษ 
1 ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ      

มีนะกนิษฐ 
 

Doctorat en droit pe’nal 
mention tre’s 
honorable 

- I’Universit’ de Nancy2, 
France 

ศาลรัฐธรรมนูญ 2133 201:20 ช.ม./ภาค  
2133 202:20 ช.ม./ภาค 

LL.M.  - University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  กฎหมายอาญา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยม)  

นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

2 
 
 
 
 
 

รศ.พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา 
สายสุนทร 
 
 
 
 

Doctorat de I universite 
Robert 
Schumam de 
Strasbourg, 
France 

- I universite Robert 
Schumam de Strasbourg, 
France 

อาจารย์ประจ าคณะ
นิติศาสตร์    
มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ 
 
 

2134 302:21 ช.ม./ภาค 
2134 307:21 ช.ม./ภาค  
 
 
 
 D.E.A. de droit -  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต้นสังกัด ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

 
 

 international   
นิติศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  

นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

3 นายธานี  สิงหนาท 
 

เนติบัณฑิตไทย - - ส านักฝึกอบรม 
เนติบัณฑิตยสภา 

ศาลฏีกา 
 

2133 401:15 ช.ม./ภาค 
 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4 นายไกรสร  บารมีอวยชัย 

  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต - 

 
- 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี 2133 303:21 ช.ม./ภาค 
 
 
 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ - จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  
ภักดีธนากุล 
 

Barrister at law  - 
 

- Grey’s Inn ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

2135 403:12 ช.ม./ภาค 
 
 
 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ - 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



89 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต้นสังกัด ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

6 อาจารย์สมชัย  วัฒนการุณ เนติบัณฑิตไทย - - 
 

ส านักฝึกอบรม 
เนติบัณฑิตยสภา 

ศาลปกครอง 2132 202:18 ช.ม./ภาค 
 
 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ - 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

7 พ.ต.ท.สมนึก  เหมทองค า นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กฎหมายมหาชน - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ส านักงานอัยการจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

2133 302:10 ช.ม./ภาค  
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
8 นายยุทธนา  คุ้มมี  นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศาลเยาวชนกลางและ

ครอบครัวจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

2133 301:21 ช.ม./ภาค  
 นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

9 รศ.ธิติพันธุ์  เชื้อบุญชัย  LL.M. - - Harvard University คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

2132 303:15 ช.ม./ภาค  
 

นิติศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมดี)  

นิติศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ 
ท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต้นสังกัด ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

10 พ.ต.อ.ภุชงค์  วรรณา  รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

- - สถาบันบัณฑิตพัฒน    
บริหารศาสตร์ 

สถานีต ารวจภูธรกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
(ผู้กับกับการ)      
 

2133 306:15 ช.ม./ภาค  
 

นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
 ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการเอกชนหรือในชุมชนเป้าหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 280
ชั่วโมงหรือ 3 เดือน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :  
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน  
อดกลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 

1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร์ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่าง กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล  เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 

วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทางกฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในทางปฏิบัติเพ่ือการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง     
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ และ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3.4 สามารถวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่

เกิดข้ึนและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม  
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน 
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5.4 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอ
ที่เหมาะสมกับเรื่องและผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติ 
ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์:   
วิชา        ชั้นปี  ภาคการศึกษา 
2135 405 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก  4  ปลาย 
2135 406 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   4  ปลาย 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน:  

ชั้นปี การฝึกภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
4 2135 405 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 

การฝึกปฏิบัติงานในศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้มาขอความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ศูนย์ฯและการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายให้แก่ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ประจ าวิชาโดยเป็นการ
ฝึกทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับนักกฎหมาย การสอบ
ข้อเท็จจริง การให้ค าปรึกษา การท าคดี การค้นคว้ากฎหมาย 
การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย การร่างเอกสาร การวิเคราะห์
และการใช้เหตุผลทางกฎหมาย การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท 

- ภาคการศึกษาปลาย 
3 หน่วยกิต 

4 2135 406 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ฝึกงานนอกสถานที่ โดยก าหนดให้นักศึกษาฝึกงานในศาล 
หน่วยงานราชการ ส านักงานทนายความ สถานประกอบการ
เอกชน ฯลฯ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะทางวิชาชีพกฎหมาย  

- ภาคการศึกษาปลาย 
- 3 หน่วยกิต 280 ชั่วโมง ก าหนด 
7 ชั่วโมงต่อวัน  
3 เดือน 

 

  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 

- ไม่มี - 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

มุ่งผลิตนักกฎหมายที่มีจิตสาธารณะ  ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มุ่งการรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น 
รวมทั้งสามารถบูรณาการนิติศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาสังคมได้ 

  
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา  

 (1) ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาต้องเรียนกฎหมายท้องถิ่นในหลายวิชา เช่น วชิาหลัก
กฎหมายปกครองท้องถิ่น หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย      
ว่าด้วยการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 (2) หลักสูตรก าหนดให้มีรายวิชาที่มุ่งปลูกฝังจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษา เช่น       
วิชาหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย  นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้ก าหนดให้รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ   
ทุกรายวิชาต้องพัฒนาผลการเรียนรู้ให้นักศึกษามีจิตส านึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร์ 

  (3) การสร้างจิตสาธารณะแก่นักศึกษา ใช้วิธีการจัดกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร เช่น 
กิจกรรมค่ายผู้น านักศึกษา ค่ายสายเลือดนิติศาสตร์เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสท างานเป็นทีม          
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและชุมชน 

 (4) หลักสูตรมีการก าหนดให้มีรายวิชาที่มุ่งบูรณาการกฎหมายกับศาสตร์อ่ืนๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่กฎหมายและวัฒนธรรมเนติธรรม 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน  
อดกลั้น ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็น
ไทย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร์ 

 

- การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง 

- การสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา 

- การเป็นต้นแบบที่ดีของ
อาจารย์ 

- การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกแก่นักศึกษา  

 

- ประเมินโดยอาจารย์จาก        
การสังเกตพฤติกรรม 

- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของบัณฑิต 

- ประเมินจากปริมาณการทุจริต   
ในห้องสอบ 

- ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

- การสอนจากกรณีศึกษา 

- มอบหมายงานเดี่ยว งานกลุ่ม  

- การฝึกทักษะ 
 

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย    
และการร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัยและ    
ความพร้อมเพรียงของนักศึกษา             
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศน์กว้างไกล  เห็นคุณค่าของ
มนุษย์ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทาง
กฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาท่ี
สัมพันธ์กับกฎหมาย 
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ในทางปฏิบัติเพ่ือการประกอบวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย 

 

- การจัดการเรียนการสอน    
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

- การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
และจากสถานการณ์จริง 

- การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ      
ทางกฎหมายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆมา
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่นักศึกษา 

- การศึกษาดูงาน 

- การฝึกปฏิบัติ ทางกฎหมาย 
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

- ผู้สอนจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่น 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การอภิปราย 

 

- การทดสอบย่อย 

- การสอบวัดผลความรู้  
สอบกลางภาคและปลายภาค 

- ประเมินจากการเขียนรายงานหรือ
บทความ 

- ประเมินจากการร่วมอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  

 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง     
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิด
แบบองค์รวมการคิดสร้างสรรค์ การ
คิดวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหา

 

- การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตั้งค าถาม การ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น  

- ศึกษากรณีศึกษา หรือ

 

- ประเมินจากงานที่มอบหมาย      
ให้ศึกษาค้นคว้า  

- การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

- ประเมินการทดสอบย่อย  

- การสอบวัดผลความรู้ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

ต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3.4 สามารถวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้นและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 

สถานการณ์จ าลอง  

- การฝึกภาคปฏิบัติ 

- การใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) 

- การใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 

- ประเมินการการแสดงความ
คิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ 

- ประเมินจากการสังเกต 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 

4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีสามัคคี
และมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม  
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น   

 

- ใช้รูปแบบการสอนที่มีการ
ก าหนดกิจกรรม โดยมีการ
มอบหมายงานกลุ่ม หรือการ
ท างานที่ต้องมีการ
ประสานงานกับผู้อ่ืน 

- ใช้การสอน  การจัดกิจกรรม 
โดยให้นักศึกษามีโอกาสได้
ศึกษาเรียนรู้จากชุมชน 
ท้องถิ่น  

- จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเป็น
ทั้งผู้น า และผู้ตาม 

 

 

- มอบหมายให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม 

- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากแบบสอบถาม
ความเห็นของชุมชนที่มีต่อ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขได้ 

5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  

 

- มอบหมายงานที่ต้องใช้
สารสนเทศในการค้นคว้า 
รวมถึงมีการส่งงานผ่านระบบ
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานที่ต้องมีการ
เรียบเรียง น าเสนอทั้งการ

 

- ประเมินจากผลงานหรือกิจกรรมที่
มีใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การน าเสนอ 

- ประเมินจากพัฒนาการในการ
สื่อสารด้วยภาษาพูด จากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการน าเสนอที่
เหมาะสมกับเรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เขียน และโดยปากเปล่า โดย
เลือกใช้สื่อที่เหมาะสม 
 

 

- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการท า
รายงานอย่างถูกต้อง 

 

 
 
 
 
 

 



127 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)    
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   -  หมายถึง ไม่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

รายวิชาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอยา่พอเพยีง 
รับผิดชอบต่อตนเอง 
อดทน อดกลั้น ซ่ือสัตย์ 
และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านกึ
ในความเป็นไทย 
 

2.ด้านความรู ้
2.1 มีความรอบรู้
อย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศน์กวา้งไกล  
เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง     
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก ่ 
การคิดแบบองค์รวมการคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ  และ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

4.  ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคล
และความรบัผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อสังคมและ
สาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
     และเขา้ใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมี
ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม   
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

5.  ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใชภ้าษาเพื่อการ
สื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่าง
รู้เท่าทัน 

1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1.กลุ่มภาษา              
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร              
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1              
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2              
1421 100 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1                
1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง                                
1421 219 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวท างาน                 
1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
1412 103 ภาษาลาวกับการส่ือสาร 1              
1413 105 ภาษาเวยีดนามพื้นฐาน 1              
1414 103 ภาษาเขมรพื้นฐาน 1              
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์              
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รายวิชาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอยา่พอเพยีง 
รับผิดชอบต่อตนเอง 
อดทน อดกลั้น ซ่ือสัตย์ 
และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านกึ
ในความเป็นไทย 
 

2.ด้านความรู ้
2.1 มีความรอบรู้
อย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศน์กวา้งไกล  
เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง     
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก ่ 
การคิดแบบองค์รวมการคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ  และ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

4.  ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคล
และความรบัผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อสังคมและ
สาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
     และเขา้ใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมี
ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม   
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

5.  ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใชภ้าษาเพื่อการ
สื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่าง
รู้เท่าทัน 

1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคดิ และสุนทรียภาพ 
1431 102 ปรัชญากับชวีิตและสังคม              

1431 110 มนุษย์กบัการใช้เหตุผล              

1447 200  มนุษยก์ับการส่ือสาร              

ข. กลุ่มพลเมือง โลกและการอยู่รว่มกนั              

1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน              

1441 100  มนุษย์กับสังคม              

2300 111 สันติวิธีในสังคม              

2300 114  พลเมืองศึกษา              

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร ์เทคโนโลยี และการจดัการ 
ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม 

             

1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชวีิต               

1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชวีิต              

1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกบัชีวติ              

ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 
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รายวิชาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอยา่พอเพยีง 
รับผิดชอบต่อตนเอง 
อดทน อดกลั้น ซ่ือสัตย์ 
และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านกึ
ในความเป็นไทย 
 

2.ด้านความรู ้
2.1 มีความรอบรู้
อย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศน์กวา้งไกล  
เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง     
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก ่ 
การคิดแบบองค์รวมการคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ  และ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

4.  ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคล
และความรบัผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อสังคมและ
สาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
     และเขา้ใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมี
ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม   
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

5.  ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใชภ้าษาเพื่อการ
สื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่าง
รู้เท่าทัน 

1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน              

1703 100 ทักษะชวีิตทางการเงิน              

1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง              

วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร ์สังคมศาสตร์ 
1445 100 พลวัตสังคมไทย              

รายวิชากลุ่มวชิาเลือก กลุม่วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
1100 151 พลังของการคิด               

รายวิชาเลือก กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
1701 102 การจัดการชีวิต              

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   -  หมายถึง ไม่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชวีิต
อย่างพอเพียง รับผิดชอบตอ่ตนเอง 
อดทน  
อดกลัน้ ซื่อสตัย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนกัและส านกึในความเป็น
ไทย 
1.3 มีจิตส านกึและตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร ์

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรูอ้ย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศนก์ว้างไกล  เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทางกฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาที่สัมพนัธก์บั
กฎหมาย 
2.4 มีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง     
3.2 มีทกัษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตได ้
3.4 สามารถวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง ขอ้
กฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูตอ้ง 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวฒันธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี
สามัคคีและมสี่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุม่  
4.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวเิคราะห์เชิงตัวเลขได ้
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนั 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสือ่สารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จกัเลอืกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรือ่ง
และผู้ฟังอย่างมีประสทิธิภาพ 

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 1) วิชาชีพบังคับ                    
2131 101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป   O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2132 101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น   O O ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 101 ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย  O - ● O O O O O O ● O O - ● - ● - - ● 
2135 102 ประวัติศาสตร์กฎหมาย   O - ● ● ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 201 กฎหมายลักษณะหนี้  O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 202 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้  O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน   O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 204 กฎหมายลักษณะยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า  O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 205 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและ O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชวีิต
อย่างพอเพียง รับผิดชอบตอ่ตนเอง 
อดทน  
อดกลัน้ ซื่อสตัย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนกัและส านกึในความเป็น
ไทย 
1.3 มีจิตส านกึและตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร ์

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรูอ้ย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศนก์ว้างไกล  เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทางกฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาที่สัมพนัธก์บั
กฎหมาย 
2.4 มีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง     
3.2 มีทกัษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตได ้
3.4 สามารถวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง ขอ้
กฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูตอ้ง 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวฒันธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี
สามัคคีและมสี่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุม่  
4.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวเิคราะห์เชิงตัวเลขได ้
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนั 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสือ่สารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จกัเลอืกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรือ่ง
และผู้ฟังอย่างมีประสทิธิภาพ 

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ลาภมิควรได้ และประนีประนอมยอมความ  

2131 206 
กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน 
จ้างท าของ   

O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 

2131 207 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้าและประกันภัย  O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 

2131 208 
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน  บริษัทและบริษัท
มหาชน 

O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 

2131 209 กฎหมายลักษณะครอบครัว                                      O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2132 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง    O O ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2133 201 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป   O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2133 202 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด   O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 301 กฎหมายลักษณะมรดก   O - ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2132 301 หลักกฎหมายปกครอง  O O ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชวีิต
อย่างพอเพียง รับผิดชอบตอ่ตนเอง 
อดทน  
อดกลัน้ ซื่อสตัย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนกัและส านกึในความเป็น
ไทย 
1.3 มีจิตส านกึและตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร ์

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรูอ้ย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศนก์ว้างไกล  เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทางกฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาที่สัมพนัธก์บั
กฎหมาย 
2.4 มีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง     
3.2 มีทกัษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตได ้
3.4 สามารถวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง ขอ้
กฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูตอ้ง 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวฒันธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี
สามัคคีและมสี่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุม่  
4.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวเิคราะห์เชิงตัวเลขได ้
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนั 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสือ่สารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จกัเลอืกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรือ่ง
และผู้ฟังอย่างมีประสทิธิภาพ 

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2132 302 หลักกฎหมายปกครองท้องถ่ิน  O O ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2132 303 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครองหลัก  O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2132 304 กฎหมายการคลังสาธารณะ O O ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2132 305 กฎหมายแรงงาน  O O ● - ● O O - - ● ● O - ● - ● - - ● 
2133 301 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2133 302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1   O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2133 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2133 304 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2   O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2133 305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2134 301 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง O - ● O ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2134 302 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล O - ● O ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 



133 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชวีิต
อย่างพอเพียง รับผิดชอบตอ่ตนเอง 
อดทน  
อดกลัน้ ซื่อสตัย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนกัและส านกึในความเป็น
ไทย 
1.3 มีจิตส านกึและตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร ์

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรูอ้ย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศนก์ว้างไกล  เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทางกฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาที่สัมพนัธก์บั
กฎหมาย 
2.4 มีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง     
3.2 มีทกัษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตได ้
3.4 สามารถวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง ขอ้
กฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูตอ้ง 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวฒันธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี
สามัคคีและมสี่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุม่  
4.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวเิคราะห์เชิงตัวเลขได ้
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนั 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสือ่สารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จกัเลอืกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรือ่ง
และผู้ฟังอย่างมีประสทิธิภาพ 

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2132 401 กฎหมายภาษีอากร   O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2103 401 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน   O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2134 401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ   O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 401 การว่าความและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย      O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 402 นิติปรัชญา   O - ● O ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 403 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย  O O ● O ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 404 หลักการใช้ การตีความ และการให้เหตุผลทาง

กฎหมาย   
O O ● O ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2135 405 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก  O O ● O ● ● ● O O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 406 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   O O ● O ● ● ● O O ● ● O - ● - ● - - ● 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชวีิต
อย่างพอเพียง รับผิดชอบตอ่ตนเอง 
อดทน  
อดกลัน้ ซื่อสตัย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนกัและส านกึในความเป็น
ไทย 
1.3 มีจิตส านกึและตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร ์

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรูอ้ย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศนก์ว้างไกล  เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทางกฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาที่สัมพนัธก์บั
กฎหมาย 
2.4 มีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง     
3.2 มีทกัษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตได ้
3.4 สามารถวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง ขอ้
กฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูตอ้ง 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวฒันธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี
สามัคคีและมสี่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุม่  
4.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวเิคราะห์เชิงตัวเลขได ้
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนั 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสือ่สารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จกัเลอืกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรือ่ง
และผู้ฟังอย่างมีประสทิธิภาพ 

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  2) วิชาชีพเลือก                    
  กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ                    
2101 302 กฎหมายลักษณะต๋ัวเงินและตราสารเปลี่ยนมือ    O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 303 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 304 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 305 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค   O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 306 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ   O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2131 307 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน  O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2131 308 
กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า 
รับขน 

O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2131 309 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ  O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชวีิต
อย่างพอเพียง รับผิดชอบตอ่ตนเอง 
อดทน  
อดกลัน้ ซื่อสตัย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนกัและส านกึในความเป็น
ไทย 
1.3 มีจิตส านกึและตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร ์

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรูอ้ย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศนก์ว้างไกล  เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทางกฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาที่สัมพนัธก์บั
กฎหมาย 
2.4 มีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง     
3.2 มีทกัษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตได ้
3.4 สามารถวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง ขอ้
กฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูตอ้ง 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวฒันธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี
สามัคคีและมสี่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุม่  
4.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวเิคราะห์เชิงตัวเลขได ้
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนั 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสือ่สารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จกัเลอืกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรือ่ง
และผู้ฟังอย่างมีประสทิธิภาพ 

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน                    

2132 306 
หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรของ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  

O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2132 307 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น  O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2132 308 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจรัฐ O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2132 309 
กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน   

O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2132 310 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  O O ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2132 311 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2132 312 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  O O ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2132 313 
กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  

O O ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
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                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชวีิต
อย่างพอเพียง รับผิดชอบตอ่ตนเอง 
อดทน  
อดกลัน้ ซื่อสตัย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนกัและส านกึในความเป็น
ไทย 
1.3 มีจิตส านกึและตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร ์

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรูอ้ย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศนก์ว้างไกล  เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทางกฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาที่สัมพนัธก์บั
กฎหมาย 
2.4 มีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง     
3.2 มีทกัษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตได ้
3.4 สามารถวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง ขอ้
กฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูตอ้ง 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวฒันธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี
สามัคคีและมสี่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุม่  
4.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวเิคราะห์เชิงตัวเลขได ้
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนั 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสือ่สารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จกัเลอืกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรือ่ง
และผู้ฟังอย่างมีประสทิธิภาพ 

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2132 314 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ  O O ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2132 316 สัมมนากฎหมายมหาชน   O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

  
กลุ่ ม วิชากฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

                   

2133 306 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
การฟอกเงิน   

O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2133 307 กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน  O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2133 308 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา   O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2133 309 
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทางอาญา  

O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2133 310 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา  

O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 

2133 311 กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวิตประจ าวัน  O - ● - ● ● O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชวีิต
อย่างพอเพียง รับผิดชอบตอ่ตนเอง 
อดทน  
อดกลัน้ ซื่อสตัย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนกัและส านกึในความเป็น
ไทย 
1.3 มีจิตส านกึและตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร ์

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรูอ้ย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศนก์ว้างไกล  เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทางกฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาที่สัมพนัธก์บั
กฎหมาย 
2.4 มีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง     
3.2 มีทกัษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตได ้
3.4 สามารถวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง ขอ้
กฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูตอ้ง 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวฒันธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี
สามัคคีและมสี่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุม่  
4.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวเิคราะห์เชิงตัวเลขได ้
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนั 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสือ่สารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จกัเลอืกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรือ่ง
และผู้ฟังอย่างมีประสทิธิภาพ 

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2133 312 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ O - ● - ● ● O - O O ● O - ● - ● - - ● 
2133 313 สัมมนากฎหมายอาญา O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
  กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ                    
2134 303 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2134 304 กฎหมายศุลกากร  O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2134 305 กฎหมายอาเซียน  O - ● O ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2134 306 กฎหมายอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง O - ● O ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2134 307 กฎหมายคนต่างด้าว  O - ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2134 308 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ  O - ● - ● O ● - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2134 309 กฎหมายเพื่อการขนส่ง  O - ● - ● ● O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2134 310 กฎหมายในอินโดจีน  O - ● O ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชวีิต
อย่างพอเพียง รับผิดชอบตอ่ตนเอง 
อดทน  
อดกลัน้ ซื่อสตัย์ และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนกัและส านกึในความเป็น
ไทย 
1.3 มีจิตส านกึและตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร ์

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรูอ้ย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศนก์ว้างไกล  เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
2.2 มีความรู้ในหลักและทฤษฎีทางกฎหมาย 
2.3 มีความรู้ในหลากหลายสาขาที่สัมพนัธก์บั
กฎหมาย 
2.4 มีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทกัษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง     
3.2 มีทกัษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์
รวมการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตได ้
3.4 สามารถวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง ขอ้
กฎหมายและสามารถน าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถกูตอ้ง 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวฒันธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดี
สามัคคีและมสี่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุม่  
4.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวเิคราะห์เชิงตัวเลขได ้
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทนั 
5.4 สามารถสรุปประเด็นและสือ่สารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จกัเลอืกและใช้
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเรือ่ง
และผู้ฟังอย่างมีประสทิธิภาพ 

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2134 312 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ O O ● - ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
  กลุ่มวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์                    
2135 301 ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ  O O ● O O ● O - ● ● O O - ● - ● - - ● 
2135 302 กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  O O ● O ● ● O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 303 กฎหมายสิ่งแวดล้อม O - ● O ● ● O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 304 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O - ● O ● ● O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 305 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการฐานทรัพยากร   O O ● O ● ● O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 306 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  O O ● O ● ● O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 307 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย O - ● - O ● O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
2135 308 สัมมนาปัญหากฎหมายไทย  O O ● ● ● O O - O ● ● O - ● - ● - - ● 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  หลักเกณฑ์การให้คะแนนหลักสูตรนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 และหมวดที่ 8  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  
 (1) ระบบและกลไก 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของคณะฯ 
 2. มีการก าหนดคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา   
 3. มีการก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
 4. มีการก าหนดลักษณะผิดปกตขิองผลการประเมิน กล่าวคือ ผลการประเมินในรายวิชานั้น นักศึกษา

มีผลการเรียน  A เท่ากับ100 % หรือ มีผลการเรียน F มากกว่า 20 % และมีการอุทธรณ์/ร้องเรียน 
  (2) ขั้นตอนและวิธีการ 

  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด/คัดเลือกรายวิชาที่จะท าการทวนสอบ 
   2. เกณฑ์การคัดเลือกให้ได้ไม่น้อยกว่า 25 % ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ   
   3. วิธีการทวนสอบ เช่น ตรวจการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ทั้งรายวิชากับแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ใน มคอ. 3/ตรวจข้อสอบกับ Test Blueprint/การตรวจเกรด/คะแนนกับเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ
หรอืรายงานหรือกิจกรรมการประเมินอ่ืนๆ/การสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย์ สถานประกอบการ แหล่งฝึกงาน/ 
นักศึกษาตอบแบบส ารวจการรับรู้ผลการเรียนรู้ในด้านที่ไม่สามารถประเมินจากการสอบ/รายงาน/กิจกรรมอ่ืนๆ 
 (3) กรณีผลการทวนสอบผิดปกติ 

  1. การด าเนินการแจ้งผู้สอน/หัวหน้าภาค/ประธานหลักสูตร 
  2. อาจารย์ประจ าวิชาท าการปรับปรุงแก้ไข  
  3. การรายงานผลการทวนสอบ และประชุมสรุปการด าเนินงาน คณะกรรมการทวนสอบรายงานผล

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ต่อไป 
 4. น าข้อเสนอแนะจากคณะไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลต่อไป 
 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553  ดังนี้ 

1) นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
 2) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี   มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  พ.ศ. 2553  หมวดที่ 13       
3) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  ในทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ 

 



140 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ :  

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  อธิบายคู่มือการศึกษา 
1.2 แผนการพัฒนาอาจารย์ใหม่ เทคนิคการสอนและการวัดผล โดยการปฐมนิเทศ ชี้แจงคู่มือการศึกษา 

หลักสูตร คู่มืออาจารย์และจรรยาบรรณอาจารย์ 
1.3 มีการด าเนินงานและการก ากับติดตามการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นไปตามแผน         

ที่ก าหนด เช่นการอบรมเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล การอบรม ชี้แจงการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
มคอ.3  การรายงานผลรายวิชา มคอ.5   

1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
1.5 จัดให้อาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ผู้ติดตามการสอนในรายวิชาที่คณะเชิญอาจารย์พิเศษ  

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ :  
2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2.2 จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ      

พัฒนาการสอน 
2.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย        

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
2.4 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
2.5 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น   
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

3. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล : 
การพัฒนาทักษะวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลทางด้านนิติศาสตร์  การถอด

บทเรียน การจัดการความรู้ การวิเคราะห์ รวมถึงการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนให้
อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการสอน 

 
4. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ : เช่น การวจิัยพัฒนาการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ การศึกษา
ดูงาน การน าเสนอผลงาน การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ด้านการเรียนการสอน  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร :   

1.1 ระบบในการบริหารหลักสูตร 
 1.1.1 มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละหมวดวิชา โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและ
รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสุตรโดยกระท าทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 1.1.2 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายละเอียดรายวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร 
การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามก าหนดเวลา 

 1.1.3 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25       
ของรายวิชา 

 1.1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
 1.1.5 มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 1.1.7 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
1.2 กลไกการบริหารหลักสูตร 

1.2.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
     1.2.2 มีคณะบริหารหลักสูตร และหรือคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการ  
ประจ าคณะก ากับการบริหารจัดการหลักสูตร 

1.2.3 มีการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย 

   1.2.4 น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน  
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน :   
 2.1 การบริหารงบประมาณ :  

หลักสูตรมีการตรวจสอบ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผน
งบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคการศึกษา นอกจาก
การบริหารงบประมาณโดยหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ยังมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อต ารา           
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ  
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม : 
  2.2.1 ความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และสืบค้นผ่านฐานข้อมูล 
   คณะมีการพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และทรัพยากรการเรียนรู้ในรายวิชาใน มคอ.3 ทุกรายวิชา และ
การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูล
ที่จะให้สืบค้น 
       
จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ห้องสมุด 

คณะ 
หนังสือภาษาไทย 31,854  เล่ม 30,039 เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษ 9,425 เล่ม 480 เล่ม 
วารสารภาษาไทย 8 ชื่อเรื่อง 40 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาอังกฤษ - - 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลส าเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอ
เพ่ือการศึกษา  

สื่อโสตฯ 211 แผ่น 
ฐานข้อมูล 12 ฐานข้อมูล 

สื่อโสตฯ 1,207แผ่น 

 
ล าดับ

ที ่
รายการและลักษณะเฉพาะ 

2.2 จ านวน 
ที่มีอยู่ 

2.3 จ านวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดความจุ 

- 400 ที่นั่ง  

- 250 ที่นั่ง 

- 180 ที่นั่ง 

- 50 ที่นั่ง 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 

ห้องเรียนแบบบรรยาย
ขนาดความจุ 100 ที่
นั่งจ านวน 3 ห้อง 

คณะนิติศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม 2 

2 ห้องศาลจ าลอง 1 ห้อง ขนาด
ความจุ 70 ที่

นั่ง 

1 หอ้ง ขนาดความจุ 
100 ที่นั่ง 

คณะนิติศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม 2 

3 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ 1 ห้อง ขยายขนาดของห้อง คณะนิติศาสตร์ 
อาคารเรียนรวม 2 

4 ห้องเรียนรวม  4 อาคาร - อาคารเรียนรวม 
4,5 

* ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
แหล่งการเรียนรู้/ ฝึกปฏิบัติการ 

ล าดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร  
2 ส านักงานทนายความ  
3 สถานพินิจ  
4 ราชทัณฑ์  
5 ส านักงานอัยการ  
6 สถานีต ารวจ  
7 สถานประกอบการที่มีหน่วยงานนิติการ  
8 องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  
9 ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  
10 ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)   

 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาหลักสูตรจะมีการประเมินความความต้องการหนังสือ ต ารา วารสารและ
อุปกรณ์ การเรียนการสอนที่จ าเป็นของอาจารย์และนักศึกษาเป็นประจ าอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง        
โดยสอบถามข้อมูลจาก อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา  
 

3. การบริหารคณาจารย์  
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ :  

 1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่และการพัฒนาอาจารย์ : 

- มีการวางแผนก าหนดกรอบอัตราก าลังของอาจารย์โดยพิจารณาจากสัดส่วนของอาจารย์ต่อ
จ านวนนักศึกษา และความต้องการของกลุ่มวิชา 

- มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยก าหนดคุณสมบัติและวิธีการในการคัดเลือกตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ  

- มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน วิธีการสอน รวมถึงการวัดการประเมินผล 

 2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ : 
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-   จัดให้มีการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล เช่น การเขียน
ประมวลรายวิชา การเขียนแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวิจัยในชั้นเรียน   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  คณะมีนโยบายให้อาจารย์เข้าอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ   
โดยได้จัดสรรงบประมาณให้แก่อาจารย์ทุกคน ซึ่งมีการก าหนดไว้ในแผนงบประมาณทุกปี 

-   คณะจัดโครงการอบรมการเขียน บทความ ต ารา และการท าวิจัย เพ่ือการขอต าแหน่ง         
ทางวิชาการ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร :  
1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับผู้สอน เพ่ือการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน การประเมินผล ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  

2) คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ร่วมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาของหลักสูตร     
เพ่ือใช้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

3) กรณีการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สอบถามความคิดเห็นของผู้สอน 
เพ่ือน าความเห็นดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ : มีการก าหนดนโยบายให้เชิญอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ         
ทางกฎหมาย หรือผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์อื่น มาร่วมสอน ในหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือหัวข้อ        
ที่ตอ้งเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง โดยมอบหมายให้กลุ่มสาขาวิชาเป็นผู้เลือกอาจารย์พิเศษ โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการคณะ โดยสัดส่วนอาจารย์พิเศษต่ออาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ10       
ของอาจารย์ประจ า 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง : มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของบุคลากร
สายสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ตามกรอบมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของทางราชการ 
โดยการสอบแข่งขันท้ังการสอบข้อเขียนในเนื้อหาความรู้สามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
รวมถึงการสอบสัมภาษณ์เพ่ือสังเกตทัศนคติต่อการให้บริการอาจารย์และนักศึกษา 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน : คณะฯมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้มี
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ตามสายงานที่รับผิดชอบดังนี้ 

- สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 

- สนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยสถาบันที่เก่ียวกับงานรับผิดชอบของตน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง         
ในการปรับปรุงการท างาน 
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- สนับสนุนให้บุคลากรร่วมวิจัยกับคณาจารย์เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการท าวิจัย โดยมีอาจารย์เป็นผู้
แนะน า 

- สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของตน 

- สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา : คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  ให้กบั
นักศึกษาทุกคน โดยก าหนดตารางการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (Office Hours) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 
เพ่ือให้ค าปรึกษาท้ังการเรียน การใช้ชีวิต การท ากิจกรรม การวางแผนการศึกษา การเลือกและการวางแผนส าหรับ
การประกอบอาชีพ เป็นต้น 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา : กรณีท่ีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลในรายวิชาใด สามารถ   
ที่จะยื่นค าร้องผ่านงานวิชาการเพื่อขอดูกระดาษค าตอบ รวมถึงวิธีการประเมินผลการให้คะแนนของอาจารย์        
ไดโ้ดยเป็นไปตามประกาศของคณะ   
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต :  
ก่อนที่จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะฯได้ท าการส ารวจความต้องการของท้องถิ่น ความพึงพอ      

ของผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตต่อหลักสูตร รวมถึงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อ
หลักสูตรนิติศาสตร์ ส ารวจการได้งานท าของบัณฑิต  อีกทั้งคณะฯ ยังน าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามาเป็นข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรด้วย   

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เกณฑ์ประเมิน  ดังนี้ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ มีตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 2 ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน  
  

1. การก ากับมาตรฐาน 
   1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มี
ส่วนร่วม เพื่อวางแผน ก ากับ ติดตาม ทบทวนและรายงาน

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานการประชุม 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 2 ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน  
  

ผลการด าเนินงานหลักสูตร  
   1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X รายงานหลักสูตรที่
ผ่านสภาและ สกอ 

   1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X รายงานจ านวน 
มคอ.3-4 ในระบบ 

   1.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X รายงานจ านวน 
มคอ.5-6 ในระบบ 

   1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X รายงาน มคอ.7 ใน
ระบบ 

2. บัณฑิต 
   2.1 มีผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

     
X 

รายงานการได้งาน
ท าของบัณฑิต
ปริญญาตรี 
ประจ าปี 

3. นักศึกษา 
   3.1 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

X X X X X รายงานผลการ
เตรียมความพร้อม
ประจ าปี 

   3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

X X X X X รายงานผลระบบ
การก ากับควบคุม
ติดตาม 

4. อาจารย์ 
   4.1 อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X รายงานการพัฒนา
อาจารย์ 
การรับ 

   4.2 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X รายงานการพัฒนา
อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 2 ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน  
  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
   5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา ประมินผู้เรียน 

X X X X X รายงานผลการทวน
สอบรายวิชาใน
หลักสูตรประจ าปี
และผลการ
วิเคราะห์ 

   5.2  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 X X X X ผลการวิเคราะห์
จาก มคอ.5-6 

   5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

   5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
 

รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   6.1 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X  ผลการวิเคราะห์สิ่ง
สนับสนุนประจ าปี 
หาเพิ่มจาก มคอ 3-
5 ประเมินความ
เพียงพอ 

   6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีการประเมินกลยุทธ์การสอน ดังนี้ 
  1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ         
จากนักศึกษา การตอบค าถามในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  1.1.2 มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษาผ่านระบบ REG ของมหาวิทยาลัย 
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  1.1.3 หลังจากจบภาคการศึกษา จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์     
ผลการประเมินในแต่ละรายวิชา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนและประสิทธิผล  ที่เกิดขึ้น 
  1.1.4 รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) 
  1.1.5 น าผลที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาต่อไป       
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน :  
    การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดย  

 1.2.1 การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา ผ่านระบบ REG ของมหาวิทยาลัย 
 1.2.2 ผลการประเมินจะน ามาใช้ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) 
 1.2.3 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาผล

การประเมินในแต่ละรายวิชา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนและประสิทธิผลที่เกิดข้ึน 
 1.2.4 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน  
 1.2.5 มีการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
 1.2.6 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามา

วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ /หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม : การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 

2.1) นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
2.2) ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.4) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณาจารย์ผู้สอน 
2.5) ประชาชนในท้องถิ่น 
2.6) รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร :  
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี     

ตามดัชนีตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 รวมทั้งผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR)  
 3.1 มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และตามระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2 มีแบบรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง :  
 4.1 มีการน าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 และมคอ.7 มาทบทวนผลการประเมิน
และการวางแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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 4.2 มีการน าข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและ
หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มาทบทวนผลการประเมิน และการวางแผนเพื่อพัฒปรับปรุงหลักสูตร 
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอประธานหลักสูตร รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และคณบดีตามล าดับ 
 4.4 มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตรเพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
 4.5 แบบรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 
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         รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
         (นายขรรค์เพชร  ชายทวีป) 

                                                         คณบดีคณะนิติศาสตร ์
                  วันที่  27 พฤษภาคม 2559 
 
 
 
    (..........................................................) 

                                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                          ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   วันที ่ 
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ภาคผนวกที่ 1 
ประวัติและผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นายอภินันท์ ศรีศิริ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน 3 4505 00747 21 1 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 115 สังกัด คณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 3 กันยายน 2547  
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2547 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
      10 ปี  6  เดือน 
6.  คุณวุฒิ      

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายอาญา พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2135 102:30ชม./ภาค 
2133 201:60 ชม./ภาค 
2133 202:60 ชม./ภาค 
2133 308:45ชม./ภาค 
2133 309:45ชม./ภาค 
2133 312:45ชม./ภาค 
2133 311:45ชม./ภาค 
รวม 330 ชม./ภาค 

2558 2103 201:60 ชม./ภาค 
2103 202:60ชม./ภาค  
2103 309:45ชม./ภาค 
2103 311:45ชม./ภาค 
2103 314:45ชม./ภาค 
รวม 255 ชม./ภาค 

- 
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8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
กรรมการต่างๆ 
 

- 1 - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
 2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  “ปัญหาการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดารน าเข้าและส่งออกสินค้าชายแดนไทย-ลาว” 
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องกฎหมายกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 9 กันยายน 2554    

3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ - นามสกุล  นายตรีเนตร  สาระพงษ์ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน  3 8004 00557 9 72 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 357 สังกัด คณะนิติศาสตร์  บรรจุเมื่อ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550  
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     8 ปี  8 เดือน 
6.  คุณวุฒิ   

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2131 101:45 ชม./ภาค 
2131 202:30 ชม./ภาค 
2131 204:45 ชม./ภาค 
2132 305:45 ชม./ภาค 
2131 302:45 ชม./ภาค 
รวม 210 ชม./ภาค 

2558 2101 401:45 ชม./ภาค 
2102 401:45 ชม./ภาค 
2105 304:45 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- 2 2 - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 - บทความวิจัย เรื่อง "ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบนักศึกษามีส่วนร่วม: 
กรณีศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อบ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 
1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554) 
 ปัญหาทางกฎหมายในการน าเข้าของผ่านประเทศ กรณีศึกษาประเทศไทย-ประเทศลาว ศึกษากรณีไม้และ

ซากสัตว์ วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 

  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  - รวมกฎหมายลาว, ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย, 2557 
  - หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซี่ยนบวกสาม (เขียน 1 เล่มในจ านวน 13 เล่ม เรื่อง สถาบัน
การเมืองลาว), ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 
  4) ผลงานอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.  ช่ือ - นามสกุล  นายศุภชัย  วรรณเลิศสกุล 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน  3 4299 00201 15 0 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 361 สังกัด คณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
      7 ปี  7 เดือน 
6.  คุณวุฒิ   

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนบูรณาการศาสตร์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2134 301:45 ชม./ภาค 
2134 302:45 ชม./ภาค 
2134 401:45ชม./ภาค 
2134 303:45 ชม./ภาค 
2134 305:45 ชม./ภาค 
2134 306:45 ชม./ภาค 
2134 312:45 ชม./ภาค 
2135 301:45 ชม./ภาค 
2134 310:45 ชม./ภาค 
รวม 405 ชม./ภาค 

2558 2104 305:45 ชม./ภาค 
2104 308:45 ชม./ภาค 
2105 303:45 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 
 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- 1 - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ข้อพิจารณาด้านกฎหมายในการจัดการพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2015120410025339.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2015120410025339.pdf
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน  5 6099 00004 83 9 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง   311 สังกัด คณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 2 พฤษภาคม 2550 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     8 ปี 10 เดือน 
6.  คุณวุฒิ      

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชนและธุรกิจ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2131 205:45 ชม./ภาค                         
2131 203:45 ชม./ภาค 
2131 206:30 ชม./ภาค 
2131 207:30 ชม./ภาค 
2132 307:45 ชม./ภาค 
2132 314:45 ชม./ภาค 
2135 303:45 ชม./ภาค 
รวม 285 ชม./ภาค 

2558 2101 101:45 ชม./ภาค 
2101 203:45 ชม./ภาค 
2101 303:30 ชม./ภาค 
2101 311:45 ชม./ภาค  
2105 308:45 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

รวม 220 ชม./ภาค 
 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
กรรมการต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ – นามสกุล  พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน 3 3309 00757 76 2 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง   445  สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1 ตุลาคม 2551 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ต้ังแต่วันที 1 ตุลาคม 2551  รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     7 ปี  5 เดือน 
6.  คุณวุฒิ      

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2132 301:45 ชม./ภาค 
2132 303:30 ชม./ภาค 
2133 307:45 ชม./ภาค 
2133 308:45 ชม./ภาค2135 403:30 
ชม./ภาค 
รวม 195 ชม./ภาค 

2558 2103 307:45 ชม./ภาค 
2103 308:45 ชม./ภาค2103 313:45 
ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 
 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
กรรมการต่างๆ 
 

- 1 - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  บทความวิจัยเรื่องการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน : ศึกษากรณีทางหลวงหมายเลข 24 ตั้งแต่    
สี่แยกตลาดเจริญศรีถึงสุดเกาะเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 2555 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 

3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นายสมบัติ  วอทอง 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน  5 3504 00056 71 1 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1 ตุลาคม 2546 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    12 ปี   6 เดือน 
6.  คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
พัฒนบริหารศาสตรม
หาบัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2536 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ พ.ศ. 2513 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

7. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2135 102:30 ชม./ภาค    
2132 305:45 ชม./ภาค 
2135 403:30 ชม./ภาค 
2135 401:45 ชม./ภาค 
2135 404:30 ชม./ภาค 
รวม 180 ชม./ภาค 

2558 2105 307:30 ชม./ภาค 
2105 402:30 ชม./ภาค 
2105 401:45 ชม./ภาค 
รวม 105 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละ
นานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นายจิรวัฒน์  สุทธิแพทย์ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน 3 3499 00852 08 9  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1  ต.ค. 2547 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2547 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   11 ปี   6 เดือน 
6.  คุณวุฒิ    
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
พัฒนบริหารศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2523 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
การศึกษาบัณฑิต  พ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร   
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2132 306:45 ชม./ภาค 
2132 309:45 ชม./ภาค 
2135 301:45 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 

2558 2102 305:45 ชม./ภาค 
2105 305:45 ชม./ภาค 
รวม 90 ชม./ภาค 

- 

 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นางสุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน 3 3414 00041 01 7  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 288 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 16 สิงหาคม 2547 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2547 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     11 ปี 7 เดือน 
6.  คุณวุฒิ    
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2132 101:30 ชม./ภาค 
2132 307:45 ชม./ภาค 
2135 402:30 ชม./ภาค 
2132 309:45 ชม./ภาค 
2132 314:45 ชม./ภาค 
2135 303:45 ชม./ภาค 
รวม 240 ชม./ภาค 

2558 210 210:30 ชม./ภาค 
210 2303:45ชม./ภาค 
210 5403:30ชม./ภาค 
รวม 105 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

1 1 - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 - “ปัญหาข้อกฎหมายขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550: ที่มาของ
คณะกรรมการสรรหา” วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 (มกราคม-
มิถุนายน 2556)  
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
 - “ปัญหาการบังคับใช้เทศบัญญัติในประเทศไทย” การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องกฎหมายกับการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 9 กันยายน 2554  
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะ 

1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวกิตติยา พรหมจันทร์ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน 1 3499 00045 71 3 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 407 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 2 มิถุนายน 2551 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก  ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   7 ปี 10 เดือน 
6. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายการเงินและภาษี
อากร 

พ.ศ.2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2132 304:30 ชม./ภาค 
2133 307:45 ชม./ภาค 
2133 308:45 ชม./ภาค 
2135 101:45 ชม./ภาค 
รวม 165 ชม./ภาค 

2558 2102 301:45 ชม./ภาค 
2102 403:45 ชม./ภาค 
รวม 90 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
 
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นายขรรค์เพชร  ชายทวีป 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน  3 3399 00163 03 8 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 81 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1 มีนาคม 2547 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
      11 ปี  1 เดือน 
6.  คุณวุฒิ      

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2132 101:30 ชม./ภาค 
2132 202:45 ชม./ภาค 
2132 301:30 ชม./ภาค 
2135 403:30 ชม./ภาค 
2135 405:45 ชม./ภาค 
2135 406:45 ชม./ภาค 
2132 311:45 ชม./ภาค 
2132 312:45 ชม./ภาค 
รวม 315 ชม./ภาค 

2558 2102 202:45 ชม./ภาค 
2102 203:30 ชม./ภาค 
2102 306:45 ชม./ภาค 
2102 307:45 ชม./ภาค 
รวม 165 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  3 7499 00017 87 9 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง  129  สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่  1  กันยายน  2547 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2528  รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน   
    31 ปี 30 วัน 
6. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ 2541 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ 2532 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร

มาธิราช 
 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2132 304 :30ชม./ภาค 
2132 302 :30ชม./ภาค 
2132 308 :45ชม./ภาค 
2132 311:45ชม./ภาค 
2135 302 :45ชม./ภาค 
2135 305:45ชม./ภาค 
2135 306:45ชม./ภาค 
รวม 255 ชม./ภาค 

2558 2102 304 :45ชม./ภาค 
2105 301 :45ชม./ภาค 
2105 306:45ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 
 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

1 1 - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 - จิรศักดิ์ บางท่าไม้, 2559.  การเตรียมความพร้อมการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบล : กรณีศึกษาอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  ได้รับทุนอุดหนุนโครงการพลเมืองส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ภายใต้การสนับสนุนโครงการสะพานและองค์การระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555.  
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน 2559) ISSN 1906-506X 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

- จิรศักดิ์ บางท่าไม้, 2558.  การศึกษาฐานภาษี แหล่งรายได้ ค่าธรรมเนียมที่มีความเป็นไปได้ในการจัดเก็บ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตที่มีการขยายตัวของเมือง : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  ได้รับทุนสนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาและองค์กรและ
การวิจัยเชิงพ้ืนที่ ประจ าปี 2558”  
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นายชัช  วงศ์สิงห์ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน  3 3303 00563 30 4 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 163 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 13 มกราคม 2548 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2548 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    11 ปี   2 เดือน 
6.  คุณวุฒิ   
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2132 201:45 ชม./ภาค 
2135 401:45 ชม./ภาค 
2131 302:45 ชม./ภาค 
2132 308:45 ชม./ภาค 
2132 315:45 ชม./ภาค 
2133 306:45 ชม./ภาค 
2135 302:45 ชม./ภาค 
รวม 270 ชม./ภาค 

2558 2102 201:45 ชม./ภาค 
2105 401:45 ชม./ภาค 
รวม 90 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน 3 3499 00119 49 7 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 114 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 16 สิงหาคม 2547 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2547 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   11 ปี 7 เดือน 
6.  คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  กฎมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

7. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2135 102:30 ชม./ภาค 
2131 301:30 ชม./ภาค 
2134 301 :45ชม./ภาค 
2134 401 :45ชม./ภาค 
2134 303 :45ชม./ภาค 
2134 304 :45ชม./ภาค 
2134 307 :45ชม./ภาค 
2134 308 :45ชม./ภาค 
2134 312 :45ชม./ภาค 
2134 310 :45ชม./ภาค 
รวม 420 ชม./ภาค 

2558 2105 101:30 ชม./ภาค 
2101 304:30 ชม./ภาค 
2104 303:45ชม./ภาค 
รวม 105 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นายประดิษฐ์  แป้นทอง 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน 3 3209 00313 29 5 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 214 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1 พฤษภาคม 2549 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    9 ปี 11  เดือน 
6.  คุณวุฒิ    
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชน พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2131 201:45 ชม./ภาค 
2131 205:45 ชม./ภาค 
2131 206:30 ชม./ภาค 
2131  207:30 ชม./ภาค 
2131  208:30 ชม./ภาค 
2131 303:45 ชม./ภาค 
2131 305:45 ชม./ภาค 
2131 308:45 ชม./ภาค 
2135 404:30 ชม./ภาค 
2135 308:45 ชม./ภาค 
รวม 390 ชม./ภาค 

2558 2101 201:45 ชม./ภาค 
2101 301:30 ชม./ภาค 
2101 402:45 ชม./ภาค 
2101 307:45 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

2105 310:45 ชม./ภาค 
รวม 210 ชม./ภาค 

 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล  นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน 1 3414 00023 61 6  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 446 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1 กรกฎาคม 2552 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    6 ปี 9 เดือน 
6.  คุณวุฒิ      

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2131 101:45 ชม./ภาค 
2131 102:45 ชม./ภาค 
2135 101:15 ชม./ภาค 
2131 201:45 ชม./ภาค 
2131 208:45 ชม./ภาค 
2132 305:45 ชม./ภาค 
2131 301:30 ชม./ภาค 
2133 301:30 ชม./ภาค 
2131 305:45 ชม./ภาค 
รวม 345 ชม./ภาค 

2558 2101 102:45 ชม./ภาค 
2101 206:30 ชม./ภาค 
2101 302:30 ชม./ภาค 
2103 306:30 ชม./ภาค 
รวม 135 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นางมณฑิรา  แก้วตา 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน 1 3505 00044 76 2  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง  สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 2 สิงหาคม 2553 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     5 ปี 7 เดือน 
6.  คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2131 203:45 ชม./ภาค 
2131 209:30 ชม./ภาค 
2131 202:30 ชม./ภาค 
2131 301:30 ชม./ภาค 
2131 304:45 ชม./ภาค 
2131 307:45 ชม./ภาค 
รวม 225 ชม./ภาค 

2558 2101 202:45 ชม./ภาค 
2101 204:30 ชม./ภาค 
2101 308:45 ชม./ภาค 
รวม 120 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ - นามสกุล  นางมิรันตี  เจียรักสุวรรณ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน  3 8004 00577 40 0 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 339 สังกัดคณะนิติศาสตร์  บรรจุเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
      8 ปี  10 เดือน 
6.  คุณวุฒิ   

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานยุติธรรม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2135 101:15 ชม./ภาค 
2133 201:60 ชม./ภาค 
2133 202:60 ชม./ภาค 
2133 302 :30 ชม./ภาค 
2133 304:30 ชม./ภาค 
2133 401:30ชม./ภาค 
2133 309: 45ชม./ภาค 
2133 310: 45ชม./ภา 
2133 311:45ชม./ภาค 
รวม 230 ชม./ภาค 

2558 2103 301 :30 ชม./ภาค 
2103 305 :30 ชม./ภาค 
2103 312:45ชม./ภาค 
รวม 105 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1. ชื่อและนามสกุล  นายรักขิต รัตจุมพฏ 

2. เลขประจ าตัวประชาชน   3 3499 00040 59 9 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  - 

4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง  12524 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  

6 ปี 3 เดือน  
6. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา  

พ.ศ.2548 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อักษรศาสตรบัณฑิต  ภาษาฝรั่งเศส  พ.ศ.2533 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  
 

7. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2133 201:60 ชม./ภาค 
2133 202:60 ชม./ภาค 
2133 301:30 ชม./ภาค 
2135 405:45ชม./ภาค 
2135 406 :45ชม./ภาค 
2133 306:45ชม./ภาค 
2133 309:45ชม./ภาค 
2134 309:45ชม./ภาค 
2133 311:45ชม./ภาค 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

2134 306:45ชม./ภาค 
รวม 465 ชม./ภาค 

2558 2105 101:30 ชม./ภาค 
2104 307:45ชม./ภาค 
2104 308:45ชม./ภาค 
รวม 120 ชม./ภาค 

- 

 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ์ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน 3 3499 00880 81 3  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 251 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 24 ตุลาคม 2540 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   18 ปี  5 เดือน 
6.  คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  

การจัดการสาธารณะ พ.ศ. 2546 สถาบันบัณฑิตพัฒน       
บริหารศาสตร์ 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

7. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2131 305:45ชม./ภาค 
2558 อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ - 

 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณินิติศาสตร์ 

 
1.  ช่ือ - นามสกุล  นางสาวศรีสดา  ไพศาลสกุลชัย 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1002-01192-83-1 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 276 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549  
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
      9 ปี 5 เดือน 
6.  คุณวุฒิ   

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ 
พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2134 301:45ชม./ภาค 
2134 302 :45ชม./ภาค 
2134 401 :45ชม./ภาค 
2135 402 :30ชม./ภาค 
2134 304 :45ชม./ภาค 
2134 306 :45ชม./ภาค 
2134 307 :45ชม./ภาค 
2134 308 :45ชม./ภาค 
2134 309 :45ชม./ภาค 
รวม 390 ชม./ภาค 

2558 2101 202 :45ชม./ภาค 
2103 302 :45ชม./ภาค 
2104 410 :45ชม./ภาค 
2104 304 :45ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2104 306 :45ชม./ภาค 
รวม 225 ชม./ภาค 

 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

1.  ช่ือ – นามสกุล    นางสาวศศิวิมล   เสมอใจ 

2.  เลขประจ าตัวประชาชน 3 5101 00468 48 9 

3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  - 

4.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง  359 สังกัด คณะนิติศาสตร์    บรรจุเมื่อ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 

5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553  รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน    

6  ปี 4 เดือน 

6. คุณวุฒิ (เรียงตามล าดับคุณวุฒิการศึกษาจากสูงสุดลงไป) 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายกับสังคม 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นิติศาสตรบัณฑิต กฎหมาย 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

7. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2131101:45 ชม./ภาค 
2131102:45 ชม./ภาค 
2131 209:30 ชม./ภาค 
2131 204:45 ชม./ภาค 
2131 303:45 ชม./ภาค 
2131 304:45 ชม./ภาค 
รวม 255 ชม./ภาค 

2558 2105301:45 ชม./ภาค 
2105306:45 ชม./ภาค 
รวม 90 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
กรรมการต่างๆ 
 

- - - - 
 
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ - นามสกุล  นายสหรัฐ  โนทะยะ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน  3 3498 00030 84 2 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 278 สังกัดคณะ นิติศาสตร์  บรรจุเมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549  
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
      9 ปี  5 เดือน 
6.  คุณวุฒิ   

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2132 201:45 ชม./ภาค 
2132 303:30 ชม./ภาค 
2132 302:30 ชม./ภาค 
2132 401:30 ชม./ภาค 
2135 405:45 ชม./ภาค 
2135 406:45 ชม./ภาค 
2132 306:45 ชม./ภาค 
2132 312:45 ชม./ภาค 
2132 313:45 ชม./ภาค 
รวม 360 ชม./ภาค 

2558 2102 302:30 ชม./ภาค 
2102 402:30 ชม./ภาค 
2102 309:45 ชม./ภาค 
รวม 105 ชม./ภาค 

- 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
  
9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



196 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล  นายอรรถพงศ์  กาวาฬ 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน 3 3413 00386 00 4 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 362 สังกัดคณะนิติศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2549 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   9 ปี 11 เดือน 
6.  คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต   นิติศาสตร์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 - 2133 401:30 ชม./ภาค 
2133 305:45ชม./ภาค 
2133 304:30 ชม./ภาค 
2133 303:45ชม./ภาค 
2133 313:45ชม./ภาค 
รวม 195 ชม./ภาค 

2558 2103 303:30 ชม./ภาค 
2103 310:45ชม./ภาค 
รวม 75 ชม./ภาค 

- 

 
8. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

1) บทความวิจัย 
(ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาติ) 

2) บทความวิจัย 
(ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings) 

3) ต ารา/หนังสือ 4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการ
ต่างๆ 
 

- - - - 
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9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
  1) บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ไม่มี 
  2) บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  ไม่มี 
  3) ต ารา/หนังสือ 
  ไม่มี 
  4) ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 
  ไม่มี 
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ภาคผนวกที่ 2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
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ภาคผนวกที่ 3 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 
กฎระเบียบส าหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
ค าชี้แจง ให้แนบส าเนาข้อบังคับ/ประกาศ เมื่อจะเสนอหลักสูตรไปส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ

เสนอกรรมการพิจารณากลั่นกรองหรือสภามหาวิทยาลัยยังไม่ต้องแนบส่วนนี้มา 
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ภาคผนวกที่ 4 

ส าเนาการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ค าชี้แจง ให้แนบส าเนาการรับรองหลักสูตรเม ื่อจะเสนอหลักสูตรไปส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ

เสนอกรรมการพิจารณากลั่นกรองหรือสภามหาวิทยาลัยยังไม่ต้องแนบส่วนนี้มา 
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ภาคผนวกที่ 5 
สมอ.08 การปรับปรุบแก้ไขหลักสูตร 
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ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่  30 กันยายน 2558 

2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม   
ครั้งที่  /    เมื่อวันที่                                     

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
4.1 ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เป็นสากล ทันต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

4.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

4.3 ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ตลาดแรงงาน 

4.4 ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

5.1 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตโดยลดจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะจากหลักสูตรเดิมจ านวนไม่น้อยกว่า 
109 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต  

5.2 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาชีพบังคับจากเดิม 97 หน่วยกิต ลดเป็นเป็น 93 หน่วยกิต 
5.3 ปรับปรุงรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อรายวิชา เพิ่มรายวิชาใหม่ ปรับรายเนื้อหาจากรายวิชาชีพเลือกเป็นรายวิชาชีพ

บังคับและปรับรายวิชาชีพบังคับบางรายวิชาไปเป็นกลุ่มวิชาชีพเลือก 
5.4 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตรายวิชาชีพบังคับและรายวิชาชีพเลือก 
5.5 ปรับเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาชีพเลือก จากเดิมก าหนดให้นักศึกษาต้องเลือกเรียนในกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ในหลักสูตรเดิม ปรับเป็นให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต จากกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มวิชาใน 5 กลุ่มวิชาดังนี้ 

   (1) กลุ่มวิชาวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
  (2) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
 (3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 
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 (4) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
 (5) กลุ่มวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ 

5.6 มีการเปิดรายวิชาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา อาจารย์ บัณฑิตย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้น าท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 วิชา ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อวิชา สถานะของวิชา สังกัดกลุ่มวิชา 

1) 2135 101 ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย S/U 

 (Legal Studies Skills) 

วิชาชีพบังคับ นิติพัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ 

2) 2135 405 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 3(0-45-0) 

 (Clinical Legal Education) 

วิชาชีพบังคับ นิติพัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ 

3) 2135 406 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-45-0) 

 (Legal Professional Apprenticeship) 

วิชาชีพบังคับ นิติพัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ 

4) 2131 309 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

3(3-0-6) (Seminar on Private and Business 
Law)  

วิชาชีพเลือก กฎหมายเอกชนและ
ธุรกิจ 

5) 2132 315 สัมมนากฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

 (Seminar on Public Law) 

วิชาชีพเลือก กฎหมายมหาชน 

6) 2134 310 กฎหมายในอินโดจีน 3(3-0-6) 

 (Indochinese Law) 

วิชาชีพเลือก กฎหมายหมายระหว่าง
ประเทศ 

7) 2134 312 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) (Seminar on International Law) 

วิชาชีพเลือก กฎหมายหมายระหว่าง
ประเทศ 

8) 2135 305 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการฐาน
ทรัพยากร  3(3-0-6)  

(Law relating to Resource Base 
Management) 

วิชาชีพเลือก นิติพัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ 
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9) 2135 306 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 

 (Human Rights Law) 

วิชาชีพเลือก นิติพัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ 

10) 2135 308 สัมมนาปัญหากฎหมายไทย 3(3-0-6) 

 (Seminar on Thai Legal Problems) 

วิชาชีพเลือก นิติพัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ 

 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา มาตรฐานหลักสูตร โครงการสร้างใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

โครงการสร้างใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 30 

 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 

1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและการจัดการ  

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ 

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา 

1.5 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 

 14 

9 

 

3 

3 

1 
- 

15 

6 

 

6 

 
- 
3 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

 

2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า                
109 หน่วยกิต 

97 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า                
105 หน่วยกิต 

93 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 6 

 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 6  
หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า                 
145 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า                 
141 หน่วยกิต 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ปรับตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 

 ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 
บังคับเลือก      3  หน่วยกติ 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 
3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

 1441 100 มนุษย์กับสังคม  (Man and Society) 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary  
Culture)     
1443 200 กฎหมายกับสังคม  (Law and Society) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย  (Dynamics  of Thai 
Society)     
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Art of Living) 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 
(Philosophy in Life and Society) 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and 
Reasoning)  

1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and 
Communication)  

 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



207 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

Communication)     
1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง 
(Buddhist  Economics and  Sufficiency  
Economy) 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern  
Business  Management)    
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน 
(Personal Finance Skills in Daily Life) 

 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 
 
 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน 
บังคับเลือก  3 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 
3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

 1432 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล    (Man and 
Reasoning)              
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม  (Philosophy 
in Life and Society)    

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6)  
 

1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)  
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 
2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society) 
2300 114 พลเมืองศึกษา (Civil Education) 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and 
Aesthetics)      
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 
1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ (Arts  for 
Emotional Refinement)    
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life) 

3(3-0-6)               
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6)  

 
3(3-0-6) 

      
 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
โดยให้เลือกจากวิชาดังต่อไปนี้ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการ 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

  ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม  บังคับเลือกไม่น้อยกว่า  3 
หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชา 
จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

 1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Sciences  
in Daily Life)     
1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Biodiversity and 

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 
 

1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health 
Care and Life Skills)     
1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment 
and Life)      

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

Climate Change) 
1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment  and 
Life)       
1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life  and Microbes) 
1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจ าวัน  
(Physical Science in Daily Life) 
1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน
(Household  Electrical Appliance in Daily Life)
  
1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน (Mathematics and Computers in 
Daily Life) 
1200 108 อาหารเพ่ือชีวิต (Food  for  Life)                    
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age - 
appropriated  Health  Care)    
1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน (Drugs in Daily Life) 

 
3(3-0-6)  

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6)  

 
3(3-0-6) 

1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต   
(Physical Science and Daily)  

3(3-0-6) 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม (Herbs 
for Health and Beauty)  

3(3-0-6) 
 

  ข.กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ บังคับเลือก 
3 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชา 
จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

  1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  (Information 
Technology and its Applications in Daily 
Life) 
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life 
Skills)                                  
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy)                                          

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

 3(3-0-6) 

 

 กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
 กลุ่มภาษาไทย  1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai 3(3-0-6)  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai Language 
and Communication) 
1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language 
Arts)   

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

Language for Communication)  

 กลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation 
English I)      
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation 
English II)  
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic 
English) 
1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (English for Humanities and 
Social Sciences) 

 
3(3-0-6)  

 
3(3-0-6)  

 
3(3-0-6)  
 
3(3-0-6) 

กลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation 
English I)        
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation 
English II)  
1.2 ภาษาอังกฤษเลือก 

ให้เลือกภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชา ต่อไปนี้ 
1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English 
for Travel)  
1421 219 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน   

 
 

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

(English for Career Preparation)  
1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (English for Humanities and 
Social Sciences) 
 

 
3(3-0-6) 

 กลุ่มพลศึกษาไม่น้อยกว่า  1 หน่วยกิต   
 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise  

for  Health) 
1439 101 กีฬาเพ่ือสุขภาพ (Sports  for  Health) 

1(0-2-1)  
 

1(0-2-1) 

 
 
 

 

   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป  3 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชา 
จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

 

 
 
 

  ก. ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆภาษา
ลาว 
1412 103 ภาษาลาวกับการสื่อสาร 1 (Lao 

 
 

3(3-0-6) 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Language and Communication I) 
ภาษาเวียดนาม 
1413 105 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1 (Basic 
Vietnamese I)  
ภาษาเขมร 
1414 103 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1 (Foundation 
Khmer I)   
ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai 
Society) 
ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
1100 151 พลังของการคิด (Power of Thinking) 
ง. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management) 

 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  105 หน่วยกิต - มีการลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

เฉพาะจาก 109 หน่วยกิต เป็น 105 
หน่วยกิต เนื่องจาก 
(1) มีการเพิ่มรายวิชาฝึกปฏิบัติเข้ามา
เป็นวิชาบังคับเลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง
ระหว่าง การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 
3 หน่วยกิตหรือวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 
(2) มีการเพ่ิมรายวิชาทักษะการศึกษา
วิชากฎหมาย ไม่นับหน่วยกิต แต่บังคับ
ว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีผลการเรียน
ผ่านวิชาดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของ
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต 
(3) ปรับลดจ านวนหน่วยกิตในหมวด
วิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจและ
หมวดกฎหมายมหาชนลง 



215 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

 
 
 

2.1 วิชาชีพบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า  97 หน่วยกิต วิชาชีพบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 
93 หน่วยกิต 

- มีการลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะจาก 109 หน่วยกิต เป็น 105
หน่วยกิต โดยมีการเพิ่ม/ลด/ปรับ
หน่วยกิตในรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษา บัณฑิต  อาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้ง
เปรียบเทียบจ านวนหน่วยกิตของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยชั้นน าต่างๆ 

 2101 101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (Civil Law: 
General Principles)  
ความหมาย และความส าคัญของกฎหมาย สภาพ
บังคับของกฎหมายเหนือบุคคล เวลา และสถานที่ 

3(3-0-6) 2131 101 กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป (Civil Law: 
General Principles)  
ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย ความ
เป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบกฎหมาย

3(3-0-6) -  วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม  
-  ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
-  ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ความเป็นมา  วิวัฒนาการทางกฎหมาย ระบบ
กฎหมายสากล ลักษณะและระบบกฎหมายไทยใน
อดีต-ปัจจุบัน ประเภทและบ่อเกิดของกฎหมาย 
ศักดิ์ของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย นิติวิธี 
ที่มาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 
กฎหมายลักษณะบุคคล สิทธิ การใช้สิทธิ และหลัก
ทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติ
ไว้ในบรรพ 1 

สากล กฎหมายไทย ประเภทและบ่อเกิดของ
กฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
สภาพบังคับของกฎหมายเหนือบุคคล เวลาและ
สถานที่ นิติวิธี สิทธิและการใช้สิทธิ ระบบกฎหมาย
ไทย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย หลักทั่วไป
และกฎหมายลักษณะบุคคลตามท่ีบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
Definition and importance of law;  history 
and evolution of law;  world legal systems 
and Thai legal system;  categories and 
sources of law;  hierarchy of law;  law 
enforcement;  law application in terms of 
person, time and place;  legal methods;  
rights and exercise of rights;  General 
Principles and Person as provided in Book I 
of Civil and Commercial Code 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

 
 2101 102กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ 

สัญญา (Juristic Act and Contract Law) 
ความหมายของนิติกรรม องค์ประกอบของนิติกรรม 
แบบของนิติกรรม การบกพร่องในการแสดงเจตนา 
โมฆะกรรม โมฆียกรรม ระยะเวลา อายุความ 
ความหมายของสัญญา ค าเสนอ ค าสนอง ผลของ
สัญญา มัดจ าและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญา 

3(3-0-6) 2131 102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
(Juristic Act and Contract Law)  
ความหมายของนิติกรรม องค์ประกอบของนิติกรรม 
แบบของนิติกรรม การบกพร่องในการแสดงเจตนา 
โมฆะกรรม โมฆียกรรม ระยะเวลา อายุความ 
ความหมายของสัญญา ค าเสนอ ค าสนอง ผลของ
สัญญา มัดจ าและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญาตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 1และบรรพ 2 
Definition of juristic act;  components and 
forms of juristic act;  deficiency of intention 
declaration;  void and voidable acts;  
periods of time;  prescription;  definition of 
contract;  offer;   acceptance;  effect of 
contract;  deposit and penalty;  rescission 

3(3-0-6) -   วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 
ปรับ ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
-  ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

of contract;  as provided in Book I and II of 
Civil and Commercial Code 
 

 2105 101 ประวัติศาสตร์ระบบกฎหมาย (History 
of Legal Systems) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ ความเชื่อและวัฒนธรรมกับระบบ
กฎหมายไทย วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ระบบกฎหมายในสมัยต่างๆ อิทธิพลของประเทศ
ตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายไทย 
การปฏิรูประบบกฎหมายและผลกระทบต่อ
สังคมไทย ระบบกฎหมายภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง แนวโน้มกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

2(2-0-4) 2135 102 ประวัติศาสตร์กฎหมาย (History of 
law)   
ประวัติศาสตร์กฎหมายและสกุลกฎหมายหลักของ
โลก วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงระบบ
กฎหมายในสมัยต่างๆของไทย อิทธิพลของประเทศ
ตะวันตกต่อการปฏิรูประบบกฎหมายของไทยใน
สมัยรัชกาลที่ 5 และผลกระทบต่อสังคมไทย ระบบ
กฎหมายไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ปี พ.ศ. 2475  แนวโน้มของกฎหมายในอนาคต 
History of law and world legal systems;  
evolution and changes of Thai legal 
systems in different eras;  influences of 
western countries on legal reform in King 

2(2-0-4) - เปลี่ยนชื่อวิชา จ านวนหน่วยกติคงเดิม 
ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

Rama V’s reign and impacts on Thai society;  
Thai legal system after the political change 
in B.E. 2475 and Thai legal tendency 

 2101 201 กฎหมายลักษณะหนี้ (Obligation 
Law)   
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้
และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้อง และความ
ระงับแห่งหนี้ตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 2 
 
 

3(3-0-6) 2131 201 กฎหมายลักษณะหนี้ (Obligation Law 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่ง
หนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้อง 
และความระงับแห่งหนี้ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
General provisions of obligation law;  
subjects of obligation;  effect of obligation;   
plurality of debtors and creditors;  transfer 
of claims;  extinction of obligation;  as 
provided in  Book II Obligations of Civil and 
Commercial Code 

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
 

 2101 203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสั่งและลาภมิควรได้ (Law of Wrongful Acts, 

3(3-0-6) 2131 205 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสั่งและลาภมิควรได้ และประนีประนอมยอม

3(3-0-6) -  เปลี่ยนชื่อวิชา 
-  จ านวนหน่วยกิตคงเดิม  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

Management of Affairs without Mandates 
and Undue Enrichment) 
ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด กฎหมายลักษณะ
ละเมิด ความรับผิดเพ่ือละเมิด ค่าสินไหมทดแทน
เพ่ือละเมิดและนิรโทษกรรม หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปัญหาเกี่ยวกับการกระท า
ละเมิดในปัจจุบันและแนวคิดในการแก้ไขปัญหา 
 

ความ (Wrongful Acts, Management of                                 
Affairs without Mandates, Undue 
Enrichment and Compromise Law) 
ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด หลักกฎหมายลักษณะ
ละเมิด ความรับผิดเพ่ือละเมิด ค่าสินไหมทดแทน
เพ่ือละเมิดและนิรโทษกรรมตามท่ีบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 และ
กฎหมายพิเศษอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้และ
ประนีประนอมยอมความ ตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 และ
บรรพ 3 
Theories of liability for wrongful acts;  legal 
principles of wrongful acts;  liability for 
wrongful acts;  compensation for wrongful 
acts and justifiable acts as provided in Book 

-  เพ่ิมเนื้อหาส่วนประนีประนอมยอมความ
ตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
-  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

II of Civil and Commercial Code and other 
special related laws;  legal principles of 
management of affaires without mandate 
and undue enrichment and compromise as 
provided in Book II and III of Civil and 
Commercial Code 
 

 2101 202 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน (Property 
Law) 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ สิทธิ
ครอบครอง ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ
พ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 4 
 
 

3(3-0-6) 2131 203 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน (Property 
Law) 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ สิทธิ
ครอบครอง ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ
พ้ืนดิน สิทธิเก็บกินและภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 4 
General provisions of property law;  
ownership;  possession;  servitudes;  

3(3-0-6) -   วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

habitation;  superficies;  usufruct;  charge 
on immovable property;  as provided in 
Book I and Book IV of Civil and Commercial 
Code 
 

 2101 302 กฎหมายลักษณะครอบครัว (Family 
Law) 
การหมั้น เงื่อนไขแห่งการสมรส ความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 
ความเป็นโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการ
สมรส บิดามารดากับบุตร บิดามารดา สิทธิและ
หน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความปกครอง บุตร
บุญธรรม ค่าอุปการะเลี้ยงดู ปัญหาข้อพิพาททาง
กฎหมายและแนวคิดในการแก้ไขปัญหา 
 

2(2-0-4) 2131 209 กฎหมายลักษณะครอบครัว (Family 
Law) 
การหมั้น เงื่อนไขแห่งการสมรส ความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 
ความเป็นโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการ
สมรส บิดามารดากับบุตร สิทธิและหน้าที่ของบิดา
มารดาและบุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม ค่า
อุปการะเลี้ยงดู ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และกฎหมายพิเศษอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
Betrothal;  conditions of marriage;  

2(2-0-4) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

relationship of husband and wife;  property 
of husband and wife;  void of marriage;  
termination of marriage;  parent and child;  
rights and duties of patent and child;  
guardianship;  adoption;  maintenance, as 
provided in Civil and Commercial Code and 
other special related laws 

 2101 204 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน 
ให้ (Sale, Exchange and Gift Law) 

สภาพและหลักส าคัญของสัญญาซื้อขาย 
หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย หน้าที่ของผู้ซื้อ 
การซื้อขายเฉพาะอย่าง แลกเปลี่ยน และให้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 

 
 

2(2-0-4) 
 

2131 202 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 
(Sale, Exchange and Gift Law) 
สภาพและหลักส าคัญของสัญญาซื้อขาย หน้าที่และ
ความรับผิดของผู้ขาย หน้าที่ของผู้ซื้อ การซื้อขาย
เฉพาะอย่าง การแลกเปลี่ยน และการให้ ตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 3 
Duties and liabilities of seller; duties of 
purchaser; specific sale contract; exchange 

 
2(2-0-4) 

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

and gift, as provided in Book III of Civil and 
Commercial Code 

 2101 206 กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้าง
แรงงาน จ้างท าของ (Hire, Hire-Purchase, Hire of 
Services and Hire of Work Law) 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับเช่าทรัพย์ หน้าที่และความ
รับผิดของผู้ให้เช่า หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า 
ความระงับแห่งสัญญาเช่า เช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงาน 
สัญญาจ้างท าของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 4-7 สัญญาลิสซิ่ง สัญญา
ต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ปัญหา
ช่องว่างทางกฎหมายและแนวคิดในการแก้ปัญหา 

2(2-0-4) 2131 206 กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้าง
แรงงาน จ้างท าของ (Hire, Hire-Purchase, Hire 
of Services and Hire of Work Law) 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับเช่าทรัพย์ หน้าที่และ
ความรับผิดของผู้ให้เช่า หน้าที่และความรับผิดของผู้
เช่า ความระงับแห่งสัญญาเช่า เช่าซื้อจ้างแรงงาน
และจา้งท าของ ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 และในกฎหมายพิเศษ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
General provisions of hire contract;  duties 
and liabilities of the letter;  duties and 
liabilities of the hirer;  discharge of hire 
contract;  contracts of hire-purchase, hire of 
services, hire of work, as provided in Book III 

2(2-0-4) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

of Civil and Commercial Code and other 
special related laws 
 

 2101 301 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า 
(Agency, Brokerage Law)  

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หน้าที่และความรับผิดของ
ตัวแทนต่อตัวการ หน้าที่และความรับผิดของตัวการ
ต่อตัวแทน ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อ
บุคคลภายนอก ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน 
ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 15 และ 16 ปัญหาข้อ
พิพาทและแนวคิดในการแก้ปัญหา 
 

 
2(2-0-4) 

 

2131 207 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้าและ
ประกันภัย (Agency, Brokerage and Insurance 
Law)  
ตัวแทน นายหน้า และประกันภัยตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งกฎหมาย
พิเศษอ่ืนๆที่เก่ียวกับการประกันภัย 
Origin, general principles, definition and 
important principles of agency contract, 
authorization of agent, different types of 
agent, duties and liabilities of agent against 
author, duties and liabilities of author 
against agent, duties and liabilities of 
agent/author against a third person, 

2(2-0-4) - เปลี่ยนชื่อวิชา 

- เพ่ิมเนื้อหาในวิชากฎหมายเกี่ยวกับ
การประกันภัย ซึ่งเป็นรายวิชาเลือก
เสรี รวมเป็น 1 วิชา วชิากฎหมาย
เกี่ยวกับการประกันภัย ถูกยกเลิกไป  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

commission agent contract;  brokerage 
contract;  constitution of insurance 
contract, casualty insurance, carriage 
insurance, guarantee insurance, Protection 
for Motor Vehicle Accident Victims Act, life 
insurance contract, as provided in Civil and 
Commercial Code and other related laws 
 

 2101 303 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท 
(Partnerships, Company Law) 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
สามัญ บทวิเคราะห์ศัพท์ ความเก่ียวพันระหว่างผู้เป็น
หุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็น
หุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก การเลิกและช าระบัญชีห้าง
หุ้นส่วนสามัญ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การ
ควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วน

2(2-0-4) 2131 208 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัทและ
บริษัทมหาชน (Partnerships, Company and 
Public Company Law) 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ บทวิเคราะห์ศัพท์ ความเกี่ยวพัน
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพัน
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก การเลิก
และช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ การจดทะเบียน

2(2-0-4) - เปลี่ยนชื่อวิชาเป็นกฎหมายลักษณะ
หุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน   

- เพ่ิมเนื้อหาบริษัทมหาชน   

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

จ ากัด บริษัทจ ากัด สภาพและการตั้งบริษัทจ ากัด หุ้น
และผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจ ากัด การสอบบัญชี 
และอ่ืนๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 22 
 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
เข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สภาพ
และการตั้งบริษัทจ ากัด หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธีจัดการ
บริษัทจ ากัด การสอบบัญชีตามท่ีบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และบริษัท
มหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและ
กฎหมายพิเศษอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
General principles of partnership, company 
and ordinary partnership;  definitions of 
relating terms;  relation of partners 
between themselves;  relation of partners 
with third persons;  dissolution and 
liquidation of ordinary partnerships;  
registration of ordinary partnerships;  
amalgamation of registered partnerships;  
limited partnerships, limited companies;  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

nature and formation of limited companies;  
shares and shareholders;   management of 
limited companies;  audit, as provided in 
Civil and Commercial Code;  public 
companies as provided in public company 
laws and other special related laws 
 

 2101 304 กฎหมายลักษณะมรดก (Succession 
Law)   
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการ
รับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก 
มรดกท่ีไม่มีผู้รับ อายุความ ปัญหาข้อพิพาทและการ
ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดก 
 

2(2-0-4) 2131 301 กฎหมายลักษณะมรดก (Succession 
Law)   
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมใน
การรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์
มรดก มรดกท่ีไม่มีผู้รับ อายุความ ปัญหาข้อพิพาท
และการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับมรดก ตามที่บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 
General provisions of succession;  statutory 
right of inheritance;  wills;  administration 

2(2-0-4) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

and distribution of an estate;  vacant 
estates;  prescription;  disputes and 
dissolution of estate disputes as provided 
in Book VI of Civil and Commercial Code 

 2101 205 กฎหมายลักษณะยืม ค้ าประกัน 
จ านอง จ าน า (Loan;   surety ship;   mortgage 
and pledge) 
ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ปัญหาและ
ลักษณะของการยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามท่ี
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
3 และหลักประกันหนี้ตามกฎหมายอื่นๆรวมทั้งปัญหา
การค้ าประกันในยุคโลกาภิวัตน์ 
3(3-0-6) 

3(3-0-6) 2131 204 กฎหมายลักษณะยืม 
ค้ าประกัน จ านอง จ าน า (Suretyship;   
mortgage and pledge Law) 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการยืม ยืมใช้คงรูป ยืมใช้
สิ้นเปลือง การกู้ยืมเงิน หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
ค้ าประกัน ลักษณะของสัญญาค้ าประกัน ขอบเขต
ความรับผิดของผู้ค้ าประกัน  ผลก่อนการช าระหนี้ 
ผลภายหลังการช าระหนี้ ความระงับสิ้นไปแห่ง
สัญญาค้ าประกัน   หลักกฎหมายเก่ียวกับจ านอง 
หลักท่ัวไป  ที่มาของสัญญาจ านอง บทเบ็ดเสร็จ
ทัว่ไปจ านอง  สิทธิจ านอง สิทธิหน้าที่ของผู้จ านอง
และผู้รับจ านอง การบังคับจ านอง สิ้นสุดสัญญา

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

จ านอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับจ าน า บทเบ็ดเสร็จ
ทั่วไป สิทธิหน้าที่ของผู้จ าน าและผู้รับจ าน า การ
บังคับจ าน า ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
Principles of loan, loan for use, loan for 
consumption, loan of money;  principles of 
suretyship, nature of suretyship contract, 
surety’s scope of liability, effects before 
debt payment, effects after debt payment, 
discharge of suretyship contract;  principles 
of mortgage, general principles, origin of 
mortgage contract, general provisions of 
mortgage contract, mortgage right, rights 
and duties of mortgagor and mortgagee;  
enforcement of mortgage, discharge of 
mortgage contract;  principles of  pledge, 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

general provisions, rights and duties of 
pledger and pledgee, enforcement of 
pledge, as provided in Book III of Civil and 
Commercial Code 
 

 2102 101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (Introduction 
to Public Law) 
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย
มหาชน  ความหมาย ลักษณะเฉพาะและขอบเขตของ
กฎหมายมหาชน การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย
ภายใน ขอบเขตของกฎหมายมหาชนองค์ประกอบ
และรูปแบบของรัฐ สถาบันทางกฎหมายมหาชน การ
เป็นนิติบุคคลมหาชนและสถาบันต่างๆ ของรัฐ  หลัก
ประชาธิปไตย  อ านาจอธิปไตย  นิติรัฐ  นิติวธิี  
ประโยชน์มหาชน  การกระท าของรัฐในทางนิติบัญญัติ  
บริหาร  และตุลาการ ทั้งนี้โดยเทียบเคียงกับกฎหมาย

2(2-0-4) 2132 101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
(Introduction to Public Law) 
ความหมาย ลักษณะเฉพาะและขอบเขตของ
กฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของระบบกฎหมาย
มหาชนการแบ่งแยกประเภทของกฎหมายภายใน
ขอบเขตของกฎหมายมหาชน องค์ประกอบและ
รูปแบบของรัฐ นิติบุคคลมหาชนและสถาบันต่างๆ 
ของรัฐ หลักประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตย นิติรัฐ
และนิติธรรม ประโยชน์มหาชนและนิติวิธีใน
กฎหมายมหาชน การกระท าของรัฐในทางนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ ทั้งนี้โดยเทียบเคียงกับ

2(2-0-4) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

เอกชน กฎหมายเอกชน 
Definition, specialty and scope of public 
law;  evolution of public law system;  
classification of law under the sphere of 
public law;  components and formats of 
states;  public law juristic persons and state 
institutions;  principles of democracy;  
sovereignty power;  legal state and rule of 
law;  public interest and legal methods in 
public law;  public actions in legislative, 
administrative and judiciary aspects with 
comparison to private law 

 2102 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
(Constitutional Law and Political Institutions) 
ประวัติศาสตร์  วิวัฒนาการ   ความหมาย  และ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ  ปรัชญาของแนวคิดต่าง ๆ 

3(3-0-6) 2132 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง (Constitutional Law and Political 
Institutions) 
ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหมาย และ

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ของระบบรัฐธรรมนูญนิยม   แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและ
เสรีภาพตลอดจนหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ   หลักประชาธิปไตย  หลักนิติรัฐ หลักนิติ
ธรรม  หลักการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยและการ
ถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน   ระบบการควบคุมมิให้
กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญตามหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุด  โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
ไทย  ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญไทย 
 

ประเภทของรัฐธรรมนูญ ปรัชญาของแนวคิดต่าง ๆ 
ของระบบรัฐธรรมนูญนิยม แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและ
เสรีภาพตลอดจนหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ  หลักประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักนิติ
ธรรม หลักการแบ่งแยกอ านาจและการถ่วงดุล
ระหว่างอ านาจ ระบบการควบคุมมิให้กฎหมายขัด
กับรัฐธรรมนูญ ทั้งโครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญไทยท่ีเกี่ยวกับองค์กรฝ่ายบริหาร นิติ
บัญญัติ และกระบวนการนิติบัญญัติ ระบบพรรค
การเมืองและการเลือกตั้ง 
History, evolution, definition and categories 
of constitution;  philosophy and concepts 
attributing to Constitutionalism;  concepts 
relating to rights and freedom as well as 
constitutional safeguards of rights and 
freedom;  principles of democracy, legal 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

states, rule of law, separation of power and 
check-and-balance;  prevention of 
unconstitutionality of law as supported by 
the Supremacy of Constitution;  structure 
and contents of Thai constitutions relating 
to executive and legislative agencies 
process as well as political party and 
election systems 

 2102 202 หลักกฎหมายปกครอง (Principles of 
Local Administrative Law) 
ความหมายและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง และ
กฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลัก
พ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความ
กฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่าย
ปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า
ทางปกครอง หลักเกณฑ์เก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติ

3(3-0-6) 2132 301 หลักกฎหมายปกครอง (Principles of 
Administrative Law) 
ความหมายและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง และ
กฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง 
หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการ
ตีความกฎหมายปกครอง การจัดตั้งและสถานะทาง
กฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัด
องค์กรและบุคลากรของรัฐฝ่ายปกครอง ทฤษฎีว่า

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ราชการของฝ่ายปกครอง การจัดตั้งและสถานะทาง
กฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน   การจัด
องค์กรและบุคลากรของรัฐฝ่ายปกครอง 
 

ด้วยการกระท าของฝ่ายปกครอง หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ออกค าสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองตาม
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎ สัญญาทางปกครอง 
ปฏิบัติการทางปกครองและทรัพย์สินของรัฐ 
Definition and general characteristics of 
administrative sector and administrative 
law;  sources of administrative law;  
fundamental concepts of administrative 
law;  application and interpretation of 
administrative law;  establishment and legal 
status of public juristic person;  
Organization and personnel management of 
administrative state officials;  theories of 
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ล าดับ
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เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

administrative acts;  legality of 
administrative acts;  principles state affairs 
leading to administrative orders as provided 
by state affairs administration laws and 
other related laws;  administrative contract;  
administrative operation and state property 
 

 2102 301 หลักกฎหมายการคลังสาธารณะ 
(Principles of Public Finance Law) 
ที่มา ทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของ
กฎหมายการคลัง   หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน
การคลัง วิธีการงบประมาณ สถาบันการเงินและการ
คลัง นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ    รายได้ 
รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ วิธีการจัดท างบประมาณ
ของรัฐ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ การ
ควบคุมการเงินและการคลังของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ 

3(3-0-6) 2132 304 หลักกฎหมายการคลังสาธารณะ 
(Principles of Public Finance Law) 
ความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายการคลัง 
รายจ่ายสาธารณะ รายได้สาธารณะและหนี้
สาธารณะในฐานะเครื่องมือทางการคลังที่ใช้บริหาร
ประเทศ หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง
สาธารณะ วิธีการงบประมาณ กระบวนการจัดท า
งบประมาณของรัฐ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ
รัฐ การควบคุมการเงินและการคลังของรัฐใน

2(2-0-4) - ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 3 หน่วย
กิตเป็น 2 หน่วยกิต 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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 รูปแบบต่าง ๆ 
Definition and evolution of public finance 
law;  public expenditure, revenue and debt 
as public finance instrument for public 
affairs administration;  legal principles of 
public finance law, budget, state budgetary;  
scrutiny of state expense and different 
forms of control of state budget and public 
finance 

 2102 203 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง 
(Law on Control of Administrative Authority) 
แนวคิดและความจ าเป็นในการจัดระบบการควบคุม
ฝ่ายปกครอง วัตถุประสงค์ของการควบคุมฝ่าย
ปกครอง การกระท าของฝ่ายปกครองที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุม ระบบการควบคุมโดยประชาชน        การ
ควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง การควบคุมโดย

2(2-0-4) 2132 303 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง 
(Law on Control of Administrative Authority) 
แนวคิดและความจ าเป็นในการจัดระบบการควบคุม
ฝ่ายปกครอง วัตถุประสงค์ของการควบคุมฝ่าย
ปกครอง การกระท าของฝ่ายปกครองที่อยู่ภายใต้
การควบคุม ระบบการควบคุมโดยประชาชน การ
ควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง การควบคุม

2(2-0-4) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

องค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมโดยองค์กร
ตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมโดยศาล
ปกครอง หลักความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง 
 

โดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมโดย
องค์กรตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมโดย
ศาลปกครองและหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
Concept and necessity of control of the 
administrative authority;  objectives of 
control of the administrative authority;  
administrative acts subject to certain forms 
of control;  control by public;  control by 
other administrative state agencies;  control 
by external administrative agencies;  
control by judiciary agencies especially the 
Administrative Court;  legal principles 
relating to liability of state officials 
 

 2102 401 กฎหมายแรงงาน (Labour law)   3(3-0-6) 2132 305 กฎหมายแรงงาน (Labour law)   3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน 
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายเงินทดแทน  กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้าง
แรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน กฎหมาย
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
History of labour law;  hire of services;  
labour protection law;  labour relationship 
law;  compensation law;  law of labour 
court establishment and procedure in 
labour court 
 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
 

 2102 302 หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น (Principles 
of Local Administrative Law) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดพ้ืนฐาน วิวัฒนาการ
ของการปกครองท้องถิ่น การจัดระเบียบราชการส่วน
ท้องถิ่น กฎหมายการปกครองท้องถิ่นตามหลักการ
กระจายอ านาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

2(2-0-4) 2132 302 หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น
(Principles of Local Administrative Law) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดพ้ืนฐาน 
วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น การจัดระเบียบ
ราชการส่วนท้องถิ่น กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
ตามหลักการกระจายอ านาจ องค์กรปกครองส่วน

2(2-0-4) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

กฎหมายไทยในปัจจุบัน อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดนโยบาย การจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น การก ากับดูแลองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่น 

ท้องถิ่นตามกฎหมายไทยในปัจจุบัน อ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนด
นโยบาย การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและการ
จัดบริการสาธารณะ ข้อบัญญัติท้องถิ่น การก ากับ
ดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วม           
ของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
Definition, importance, fundamental 
concepts, evolution of local administration;  
arrangement of local administrative state 
agencies;  local administrative law adhering 
to the principle of decentralization;   local 
administrative agencies as provided in 
current Thai law;   authorities of local 
administrative agencies;  policy 
identification;  management of local 
resources and provision of public service;  
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

local regulations;  monitoring of local 
administrative agencies and public 
participation in local administration   

 2102 305 กฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Law of 
Administration of Local Administrative 
Organizations) 
 
 

3(3-0-6) 2132 309 กฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Law of 
Administration of Local Administrative 
Organizations) 
 

3(3-0-6) - ย้ายไปเป็นวิชาชีพเลือก 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
 

 2103 201 กฎหมายอาญา: ภาคท่ัวไป (Criminal 
Law: General Principles) 
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด 
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา ความรับผิด
ในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการ ผู้ใช้ 
ผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบทหรือหลาย
กระทง การกระท าความผิดอีก อายุความอาญา โทษ

4(4-0-8) 2133 201 กฎหมายอาญา: ภาคท่ัวไป (Criminal 
Law: General Principles) 
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับ
ผิด ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา ความรับ
ผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด 
ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลาย
บทหรือหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายุ

4(4-0-8) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ในทางอาญา วิธีการเพ่ือความปลอดภัย และหลัก
กฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 

ความอาญา โทษในทางอาญา วิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา 
General characteristics of criminal law;  
theories of liability;  scope of criminal law 
enforcement;  punishment and measures of 
safety criminal liability;  attempts of 
criminal offenses;  principal;  instigator;  
accessory;  concurrence of offenses;  
recidivism;  prescription;  legal principles 
applied on petty offenses as provided in 
Book I of Penal Code 

 2103 202 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด (Criminal 
Law: Offenses)   
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 
2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา และ

4(4-0-8) 2133 202 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 
(Criminal Law: Offenses)   
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย  ความผิดเกี่ยวกับ
เสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับเพศ  

4(4-0-8) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ความผิดลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร  
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับ
การปกครอง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดลหุ
โทษ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับ
ความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า 
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค 3 
Offences relating to life and body;  offences 
against liberty and reputation;  offences 
relating to sexuality;  offences relating to 
state security;  offences relating to 
terrorism;  offences relating to 
administration;  offences against property;  
petty offences;  offences relating to 
religion, public peacefulness;  offences 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

relating to counterfeit and forgery;  
offences relating to trade;  offences relating 
to documents, as provided in Book II and 
petty offences in Book III of Penal Code 

 2103 301 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (Law 
of Criminal Procedure I)   
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญา หลักทั่วไป 
อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล หมายเรียกและ
หมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว 
การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่ง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 

2(2-0-4) 
 

2133 302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
(Law of Criminal Procedure I)   
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญา หลัก
ทั่วไป อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล หมายเรียก
และหมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น และปล่อย
ชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การฟ้อง
คดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา ตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 
และภาค 2 
Legal principles of criminal prosecution;  
general provisions;  powers of inquiry 
officials and competence of courts;  

2(2-0-4) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

summonses and criminal warrants;  arrest, 
detention, imprisonment, search and 
provisional release;  inquiry;  post Mortem 
inquest;  civil litigation relating to criminal 
case, as provided in Part I and II of Criminal 
Procedure Code 

 2103 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (Law 
of Criminal Procedure II) 
 

2(2-0-4) 2133 304 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (Law 
of Criminal Procedure II) 

2(2-0-4) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
 

 2104 301 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
(Public International Law) 

3(3-0-6) 2134 301 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
(Public International Law) 

3(3-0-6) 
 

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
 

 2104 302 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
(Private International Law) 

3(3-0-6) 2134 302 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล (Private International Law) 

3(3-0-6) -    วชิาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
 

 2103 306 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 2133 301 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาล 2(2-0-4) -    วชิาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ   
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

(Courts System and Judicial Authority) 
ที่มาระบบศาลในประเทศไทย ความหมายของพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม ล าดับชั้นของศาล การจัดตั้ง
หรือยกเลิกศาล เขตอ านาจศาล ผู้พิพากษาในศาลชั้น
ต่าง ๆ อ านาจของผู้พิพากษาในต าแหน่งต่าง ๆ องค์
คณะผู้พิพากษาและอ านาจของผู้พิพากษานายเดียว 
การจ่ายส านวนคดี การเรียกคืนหรือโอนหรือขอคืน
ส านวนคดี 

ยุติธรรม (Courts System and Judicial 
Authority) 
ที่มาและระบบศาลในประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและศาลทหาร
ความหมายของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ล าดับชั้น
ของศาล การจัดตั้งหรือยกเลิกศาล เขตอ านาจศาล 
ผู้พิพากษาในศาลชั้นต่าง ๆ อ านาจของผู้พิพากษา
ในต าแหน่งต่าง ๆ องค์คณะผู้พิพากษาและอ านาจ
ของผู้พิพากษานายเดียว การจ่ายส านวนคดี การ
เรียกคืนหรือโอนหรือขอคืนส านวนคดีของศาล
ยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
Origin and court system in Thailand;  
definition of judicial authority;  hierarchy of 
courts;  establishment and dissolution of 
courts;  jurisdiction;  judges in different 

 ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

courts as well as their authority;  quorum;  
authority of an individual judge;  
assignment of caseload;   revocation, 
transfer and return of cases, as provided in 
Court Organization and other related laws 

 2103 302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Law of 
Civil Procedure I) 
หลักกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป 
ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น 
 

3(3-0-6) 2133 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (Law 
of Civil Procedure I) 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีแพ่ง บททั่วไป 
ศาล คู่ความ การยื่นและส่งค าคู่ความและเอกสาร 
ค าพิพากษาและค าสั่งและวิธีการในศาลชั้นต้นตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ภาค 1 และภาค 2 
Legal principles of civil case litigation;  
general provisions;  courts;  parties;  filing 
and service of pleadings and documents;  
judgment and order;  procedure in courts 

3(3-0-6) 
 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  

- 3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิตเท่า เดิม 
ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

of first instance, as provided in Division I 
and II of Civil Procedure Code 

 2103 305 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 
(Evidence Law)   
หลักกฎหมายทั่วไปของพยานหลักฐาน หลักกฎหมาย
พยานหลักฐานที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และพยานหลักฐานในการด าเนินคดีแพ่ง และ 
คดีอาญา 

2(2-0-4) 2133 401 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 
(Evidence Law)   
พยานหลักฐานในส านวน(คดีแพ่ง) การก าหนด
ประเด็นข้อพิพาทในคดีแพ่ง ภาระการพิสูจน์ในคดี
แพ่ง หลักเกณฑ์ในการยื่นบัญชีระบุพยานในคดี 
วิธีการน าสืบพยานหลักฐาน การส่งส าเนาเอกสาร
ล่วงหน้า การน าสืบด้วยต้นฉบับเอกสาร การปิด
อากรแสตมป์ การน าสืบพยานบุคคลแทนพยาน
เอกสาร ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ใน
คดีอาญาพยาน การรับฟังพยานหลักฐานใน
คดีอาญา วิธีการน าสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

2(2-0-4) 
 

- จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม  

- ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

Evidence in civil case, settlement of issues 
in civil case, burden of proof in civil case, 
submission of evidence list, adduction, 
service of document copies before trial, 
adduction of original copies, stamp duty, 
adduction of person in lieu of document;  
issues of dispute and burden of proof in 
criminal case, evidence admission in 
criminal case, adduction in criminal case, as 
provided in Civil Procedure Code and 
Criminal Procedure Code 

 2103 304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (Law of 
Civil Procedure II) 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับว่าด้วย การอุทธรณ์และการฎีกา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 

3(3-0-6) 2133 305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (Law 
of Civil Procedure II) 
หลักการอุทธรณ์ในคดีแพ่ง หลักการฎีกาในคดีแพ่ง 
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา วิธีการคุ้มครอง
ประโยชน์คู่ความในระหว่างการพิจารณา การบังคับ

3(3-0-6) 
 
 

- จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม  

- ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับคดีตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งภาค 3 
 

คดีตามค าพิพากษา บทคุ้มครองลูกหนี้ตามค า
พิพากษา สถานะและอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ด าเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา การยึด การอายัดทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 
และ 4 
Principles of appeal in civil case, principles 
of dika in civil case, temporary measures 
before judgement, protection for litigants’ 
benefits during trial, enforcement of 
judgement,  protection for court-
adjudicated debtor, status and 
power/duties of executing officer, execution 
of court-adjudicated creditor, seizure and 
garnish of property, as provided in Part III of 
Civil Procedure Code 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

 2105 402 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนัก
กฎหมาย (Legal Profession and Ethics) 
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของ
นักกฎหมายในสาขาต่างๆ มรรยาทและวินัย อุดมคติ 
องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมของนักกฎหมายใน
การประกอบวิชาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม 
 

2(2-0-4) 2135 403 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนัก
กฎหมาย (Legal Profession and Ethics) 
ความหมายและความส าคัญของวิชาชีพกฎหมาย 
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย อุดมคติและ
จริยธรรม คุณธรรมทั่วไปของนักกฎหมาย งาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบในการผดุงความยุติธรรม
ของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ การด ารงชีวิตและ
การอุทิศตนเพ่ือสังคมของนักกฎหมาย องค์กรของผู้
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย หลักจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของนักกฎหมายที่สาขาต่างๆได้ก าหนด
ไว้ และการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
Definition and importance of legal 
profession;  evolution of legal profession;  
ideology, ethnics and fundamental moral 
standards for lawyers;  duties and roles of 
lawyers in justice safeguard;  lawyers’ 

2(2-0-4) 
 
 

-  วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 
 ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาตาม     
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน  
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

dedication for social improvement;  
organization of legal practitioners;  laws 
relating to ethics for lawyers in different 
areas;  controlling the performance of legal 
practitioners 
 

 2105 401 การว่าความและการจัดท าเอกสารทาง
กฎหมาย (Case Litigation and Legal Document 
Preparation) 
ความส าคัญของทนายความและวิชาชีพทนายความ 
บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม วิธีการว่า
ความ วิธีการเตรียมคดี วิธีการให้ค าปรึกษา การฝึก
ภาคปฏิบัติในการเขียนค าฟ้อง ค าร้อง การสืบพยาน 
การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย และการฝึกปฏิบัติว่า
ความในสถานการณ์จ าลองกระบวนการพิจารณาคดี 
 

3(2-2-5) 2135 401 การว่าความและการจัดท าเอกสารทาง
กฎหมาย (Case Litigation and Legal 
Document Preparation) 
ความส าคัญของทนายความและวิชาชีพทนายความ 
บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม การ
เตรียมคดี การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การร่างค า
คู่ความต่างๆ เช่น ค าฟ้อง ค าให้การ ค าร้อง ค าขอ 
ค าแถลงต่างๆ ตามขั้นตอนการด าเนินคดีในศาลและ
กระบวนการสืบพยาน การจัดท าเอกสารและ
ความเห็นทางกฎหมาย  การฝึกภาคปฏิบัติในการ

2(1-2-3) 
 

 

-    ปรับลดจ านวนหนว่ยกิตลงจาก 3 
หน่วยกิตเป็น 2 หน่วยกิต 

-     ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

 เขียนค าคู่ความต่างๆ เช่น ค าฟ้อง ค าให้การ ค าร้อง 
ค าขอ ค าแถลง การสืบพยาน การให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมาย และการฝึกปฏิบัติว่าความ สถานการณ์
จ าลองกระบวนการพิจารณาคดี 
Importance of attorney and attorney 
profession;  roles of attorney in justice 
system;  case preparation and consultation;  
drafting of pleadings including plaint, 
answer, request, application and statement;  
documentation and legal opinion;  training 
with emphasis on drafting of pleadings;  
moot court practice 
 

 2101 401 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสาร
เปลี่ยนมือ (Bills and Negotiable Instruments 
Law) 

2(2-0-4) ย้ายไปเป็นวิชาชีพเลือก  - ย้ายไปเป็นวิชาชีพเลือก 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

 2101 402 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Law)  

3(3-0-6) ย้ายไปเป็นวิชาชีพเลือก  - ย้ายไปเป็นวิชาชีพเลือก 

 2102 402 หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากร 
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Principles of 
Public Finance Law and Taxation of Local  
Administrative Organizations) 
 

2(2-0-4) ย้ายไปเป็นวิชาชีพเลือก  -    ย้ายไปเป็นวิชาชีพเลือก 

 2102 403 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law) 
หลักการ นโยบายและทฤษฎีที่เก่ียวกับภาษีอากร 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 
อาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หลักพ้ืนฐานของ
กฎหมาย สรรพสามิต รวมทั้งสนธิสัญญาภาษี 

2(2-0-4) 2132 401 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law) 
หลักการ นโยบายและทฤษฎีที่เก่ียวกับภาษีอากร 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 
อาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต 
รวมทั้งสนธิสัญญาภาษี 
Principles, policies and theories of taxation;  
regulations and collection methods of 

2(2-0-4) -    วชิาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิมแต่มี   
การปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาตาม   
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

taxes and duties as provided in the 
Taxation Code and other currently 
applicable statutes;  personal income tax;  
juristic person income tax;  value added 
tax;  specific business tax;   double tax 
agreement (DTA) 

 2104 401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade Law) 
วิวัฒนาการ ที่มา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐกับ
การค้าระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่าง
ประเทศ ข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไข
การส่งมอบสินค้า INCOTERMS (International 
Commercial Terms) การช าระราคาระหว่าง
ประเทศ การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
ประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่ง

3(3-0-6) 2134 401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade Law) 
วิวัฒนาการ ที่มา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐกับ
การค้าระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่าง
ประเทศ ข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้า หรือ
เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า INCOTERMS 
(International Commercial Terms) การช าระ
ราคาระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาททาง
การค้าระหว่างประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

 
3(3-0-6) 

 

-    วชิาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับขนส่งระหว่าง
ประเทศ พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534 

ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับ
ขนส่งระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการรับขน
ของทางทะเล 
Evolution, origin and basic economic 
theories of international trade;  state roles 
on international trade;  international sale of 
goods;  International Commercial Terms 
(INCOTERMS);  international price payment;   
dispute settlement regarding international 
trade;  introduction to international 
affreighment;   international carriage law 
and marine carriage law 

 2105 403 นิติปรัชญา (Philosophy of Law) 2(2-0-4) 2135 402 นิติปรัชญา (Philosophy of Law) 
หลักปรัชญาทั่วไป หลักพุทธปรัชญา แนวความคิด
และทฤษฎีทางนิติปรัชญา ประวัติศาสตร์นิติปรัชญา
ตะวันออก ประวัติศาสตร์นิติปรัชญาตะวันตก ส านัก

2(2-0-4) -  วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม  

- ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาและรหัส
วิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

กฎหมายธรรมชาติสมัยเก่า-สมัยใหม่ ส านักกฎหมาย
กฎหมายต่างๆ 
Principles of general philosophy;  principles 
of Buddhist philosophy;  concepts and 
theories of legal philosophy;  history of 
Eastern legal philosophy;  history of 
Western legal history;  Schools Ancient and 
Modern Natural Law;  different schools of 
law 

   2135 405 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical 
Legal Education) 
การฝึกปฏิบัติงานในศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเฉพาะการให้
ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้มาขอความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายที่ศูนย์ฯและการเผยแพร่ความรู้ทาง

3(0-45-0) - วิชาใหม่ 



258 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

กฎหมายให้แก่ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ภายใต้
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ประจ าวิชา 
Internship at Centre for Public Education 
and  Assistance in Legal Matters (CPEAL), 
Faculty of Law, Ubon Ratchathani 
University;  emphasis on giving legal advice 
to clients seeking help from CPEAL;  legal 
knowledge disseminating activities in 
communities and agencies, under close 
supervision of lecturers 

   2135 406 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Legal 
Professional Apprenticeship)   
 การฝึกงานด้านกฎหมายในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายในหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
หรอืองค์กรพัฒนาเอกชน  
Apprenticeship at law-relating private or 

3(0-45-0) -    วชิาใหม่ 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

public agencies 
 

   2135 101 ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย (Legal 
Studies Skills)  
แนวทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ การอ่าน การ
ค้นคว้าข้อมูล การจับประเด็นสาระส าคัญ และการ
แสดงความคดิเห็นของตน ฝึกปฏิบัติในการเขียน
ตอบข้อสอบกฎหมาย 

S/U 
 

- วิชาใหม่ เพิ่มตามข้อเสนอของศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิต 

   2135 404 หลักการใช้ การตีความ และการให้
เหตุผลทางกฎหมาย (Legal Application, 
Interpretation and Reasoning)  
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใช้ การตีความ
กฎหมายทั้งในแง่ทฤษฎีและการปฏิบัติ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของหลักการตีความระหว่างระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี กับระบบประมวลกฎหมาย 
หลักการใช้และตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร

2(2-0-4) - ย้ายจากวิชาชีพเลือกเป็นวิชาบังคับตาม 
ข้อเสนอของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

และการใช้กฎหมายแบบเทียบเคียง การใช้กฎหมาย
ประเพณี การใช้กฎหมายประเภท “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” ตามมาตรา 4 (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์) และหลักการใช้และการตีความกฎหมาย
อาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง กฎหมาย
ระหว่างประเทศ และกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ 
 Concepts, theories and principles of legal 
application and interpretation both in 
theory and practice;  comparison of legal 
interpretation in Common Law and Civil 
Law;  Application and literary interpretation, 
and analogy of law;  application of 
customary law and “general legal rules” as 
provided in Section 4 of Civil and 
Commercial Code;  principles of applying 
and interpreting criminal law, public law, 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

civil law, international law, etc. 
 

 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
โดยให้นักศึกษาเลือกจากวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ใน 5 กลุ่มวิชา 

กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
โดยให้นักศึกษาเลือกจากวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลาย

กลุ่มใน 5 กลุ่มวิชา 

- ยกเลิกการก าหนดให้นักศึกษาเลือก
เรียนวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า  12 
หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาในกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ดังนี้ 

(1) กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
(2) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
(3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและ

กระบวนการยุติธรรม 
(4) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
(5) กลุ่มวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาใด
วิชาหนึ่งหรือหลายกลุ่มวิชาได้ ทั้งนี้ตาม
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต และอาจารย์ 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

 กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ -  
   2131 302 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสาร

เปลี่ยนมือ (Bills and Negotiable Instruments 
Law) 
Definition and characteristics of negotiable 
bill, development of bill law, categories of 
bill, contents of bill, prima facie liable, 
signature on bill, ability of bill parties, 
holder, Good Faith, payment, promissory 
note, cheque, bill of exchange, prescription, 
as provided in Civil and Commercial Code 
and offences relating to use of cheque in 
relating special laws 

3(3-0-6) 
 
 

- ย้ายจากวิชาชีพบังคับมาเป็นวิชาชีพ
เลือก จากมติของอนุกรรมการ
ปรับปรุงร่างหลักสูตรฯ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

-   ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

   2131 303 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Law)     
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลักษณะ 

3(3-0-6) 
 

- ย้ายจากวิชาชีพบังคับมาเป็นวิชาชีพ
เลือก จากมติของอนุกรรมการ
ปรับปรุงร่างหลักสูตรฯ 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ความหมายของลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ การ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ อายุการคุ้มครอง การละเมิด
ลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และ
สิทธิของนักแสดง ลักษณะส าคัญ ความหมายของ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การขอรับสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร การออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สิทธิ
ของผู้ทรงสิทธิบัตร การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร การคืน
สิทธิบัตร การเลิกข้อถือสิทธิ การเพิกถอนสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร ลักษณะส าคัญ ความหมายของ
เครื่องหมายการค้า การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมาย
การค้า การรับจดทะเบียน  ผลการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า การเพิกถอนการจด
ทะเบียนสิทธิเครื่องหมายการค้า การละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและกฎหมายว่าด้วย

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

เครื่องหมายทางการค้า 
Basic knowledge on intellectual property, 
nature and definition of copyright, 
acquisition of copyright, protection of 
copyright, protection period, copyright 
violation, rights of performer, case relating 
to copyright and rights of performer;  
important characteristics and definition of 
patent and petty patent, requirement for 
patent and petty patent, issuance of patent 
and petty patent, rights of patent holder, 
exercise of patent right, patent return, 
cancellation of right, revocation of patent 
and petty patent;  important characteristics 
and definition of trademark, acquisition of 
right in trademark, registration, effects of 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

trademark registration, amendment of 
trademark registration, revocation of 
trademark right, violation of trademark right, 
as provided in laws on copyright, patent 
and trademark  
 

 2101 305 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย 
(Insurance Law) 

3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  - ยกเลิกเนื่องจากน าเนื้อหาไปรวมกับ
วิชากฎหมายลักษณะตัวแทน 
นายหน้าและประกันภัย 

 2101 306 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Commerce Law) 

3(3-0-6) 2131 304 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Commerce Law) 

3(3-0-6) -   วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 

 2101 307 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
(Consumer Protection Law)   
วิวัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การ

3(3-0-6) 2131 305 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
(Law relating to Consumer Protection)   
วิวัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การ

3(3-0-6) 
 

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
การคุ้มครองผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522 พระราชบัญญัติความรับต่อความเสียหายที่เกิด
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ.2540 และการพิจารณาคดีผู้บริโภควิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายว่าด้วยความรับ
ต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายว่า
ด้วยการแข่งขันทางการค้า และการพิจารณาคดี
ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
Evolution of consumer protection law;  
consumer right protection in constitutional 
law, Civil and Commercial Code, consumer 
protection law, unsafe product liability law, 
unfair contract law, commercial 
competition law;  consumer case 
procedure law as provided in consumer 
case procedure law 

 
  
 

 2101 308 กฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ 3(3-0-6) 2131 306 กฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ 3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ



267 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

(Bankruptcy and Business Reorganization Law)  
หลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย 
วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจศาล กระบวนพิจารณา
คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการ แนวค าพิพากษาของ
ศาล สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

(Bankruptcy and Business Reorganization 
Law)  
หลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย 
วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจศาล กระบวน
พิจารณาคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ 
Principles and objectives of bankruptcy law;  
management of creditor’s property;  role of 
controller in bankruptcy;  jurisdiction;  
bankruptcy case procedure;  business 
reorganization, as provided in bankruptcy 
and business reorganization law 
 

 ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
  
 

 2101 309 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน (Law and Land 
ความหมายของที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

3(3-0-6) 2131 307 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและการปฏิรูป
ที่ดิน (Law relating to land and Land Reform) 

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อรายวิชา  

- ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การรับ
มรดกในที่ดิน การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน การ
พิจารณาเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน การถือครองที่ดิน
ของคนต่างด้าว 

ความหมายของที่ดิน สิทธิในที่ดิน การออกเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดิน การรับมรดกในที่ดิน การระงับข้อ
พิพาทเก่ียวกับที่ดิน การถือครองที่ดินของคนต่าง
ด้าว ตามประมวลกฎหมายที่ดินและสิทธิในที่ดิน
ตามกฎหมายอ่ืนๆ 
Definition of land;  land rights;  land title 
deed issuance;  registration of rights and 
juristic acts concerning with land;  reception 
of land estate;  land dispute resolution;  
alien’s right of land possession, as provided 
in Land Code;  other rights in land as 
provided in other relating laws 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
  
 

 2101 310 วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกทางธุรกิจ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  -    ยกเลิกรายวิชา 
 2101 311 กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์เก็บของใน

คลังสินค้า รับขน ประนีประนอมยอมความ (Deposit, 
3(3-0-6) 2131 308 กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ 

เก็บของในคลังสินค้า รับขน (Deposit, 
3(3-0-6) 

 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับเนื้อหา

ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  เนื้อหา
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                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

Warehousin,Carriage and Compromise Law) 
หลักกฎหมาย ข้อยกเว้น แนวค าพิพากษาของศาล 
ปัญหาข้อพิพาทและแนวคิด วิธีการในการแก้ไขปัญหา 
ว่าด้วยฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า รับขน 
ประนีประนอมยอมความ 

Warehousing and Carriage Law) 
ความหมายของการฝากทรัพย์  บทวิเคราะห์ศัพท์  
การฝากทรัพย์กับสัญญาอ่ืนๆ  สิทธิ หน้าที่ของผู้ฝาก 
สิทธิหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์ อายุความการฝาก
ทรัพย์ การฝากเงิน เจ้าส านักโรงแรม วิธีการเฉพาะ
เจ้าส านักโรงแรม เก็บของในคลังสินค้า ความหมาย
ของสัญญาฝากของในคลังสินค้า สิทธิ หน้าที่ของ
นายคลังสินค้า ใบรับของคลังสินค้า ประทวนสินค้า 
เปรียบเทียบสัญญาเก็บของในคลังสินค้าและสัญญา
ฝากทรัพย์ สัญญารับขน หน้าที่ ความรับผิดของผู้
ขนส่ง ลักษณะสัญญารับขนคนโดยสาร ความระงับ
ของสัญญารับขน 
Definition of deposit, term analysis, deposit 
and other contracts, rights and duties of 
depositor, rights and duties of depositee, 
prescription of deposit, money deposit, 

 ส่วนประนีประนอมยอมความย้ายไป
รวมกับวิชากฎหมายลักษณะละเมิด 
จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

innkeeper, specific methods of innkeeper;  
warehousing, definition of deposit in 
warehousing contract, rights and duties of 
warehouseman, warehouse receipt, dock 
warrant, comparison of warehousing 
contract and deposit contract;  carriage 
contract, liability of carrier, characteristics of 
passenger carriage contract, termination of 
carriage contract 

 2101 312 กฎหมายบริษัทมหาชนและตลาด
หลักทรัพย์ 

3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  - ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากน าเนื้อหาส่วน
ของบริษัทมหาชนไปรวมกับเนื้อหา
รายวิชากฎหมายลักษณะหุ้นส่วน 
บริษัทและบริษัทมหาชน ซึ่งเป็นวิชา
บังคับ 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
  2131 309 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 3(3-0-6) - วิชาใหม่ 
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                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

(Seminar on Private and Business Law)  
หลักกฎหมายเอกชนและธุรกิจที่ส าคัญ และปัญหา
ในกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน หมวดวิชากฎหมายมหาชน  
   2132 306 หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากร

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Principles of 
Public Finance Law and Taxation of Local 
Administrative Organizations)  
Fundamental concepts, legal principles of 
Public Finance and Taxation of Local 
Administrative Organizations;  problems and 
possible solutions of income collection;  
planning and budget management of local 
administrative agencies;  control of budget 
expense;  decentralization plan of public 
financial, taxation and budget for local 

2(2-0-4) - ย้ายจากวิชาชีพบังคับมาเป็นวิชาชีพ
เลือก จากมติของอนุกรรมการปรับปรุง
ร่างหลักสูตรฯ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

-  ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

administrative agencies 
 2102 303 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น 

(Introduction to Public Economy Law)  
ความเป็นมา แนวคิดพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ในการที่
รัฐเข้าควบคุมและด าเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ 
ทั้งในแง่การเข้าควบคุมการด าเนินการทางเศรษฐกิจ
ของเอกชนและการที่รัฐเข้าด าเนินการในทางเศรษฐกิจ
ในรูปแบบต่างๆ ความคิดว่าด้วยการกระท าในทาง
ปกครองเก่ียวกับเศรษฐกิจตลอดจนผลทางกฎหมาย
จากการกระท าของฝ่ายปกครองที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจ 

3(3-0-6) 2132 307 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น 
(Introduction to Public Economy Law)  
ความเป็นมา แนวคิดพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ในการที่
รัฐมีบทบาทในกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในแง่
การเข้าควบคุมการด าเนินการทางเศรษฐกิจของ
เอกชนและการที่รัฐเข้าด าเนินการในทางเศรษฐกิจ
ในรูปแบบต่างๆ ความคิดว่าด้วยการกระท าในทาง
ปกครองเก่ียวกับเศรษฐกิจตลอดจนผลทางกฎหมาย
จากการกระท าของฝ่ายปกครองที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจ 
History, fundamental concepts and 
principles of state control and operation of 
economic activities, both state control over 
economic activities of private sector and 
state’s own operation of economic 

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

activities;  administrative actions concerning 
with economy as well as legal result of 
administrative actions concerning with 
economic activities 

 2102 304 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจรัฐ 
(Inspection of the Exercises of State Power 
Law)  
การตรวจสอบทรัพย์สิน การกระท าที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ การถอดถอนจากต าแหน่ง การ
ด าเนินคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3(3-0-6) 2132 308 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจ
รัฐ (Law relating to Inspection of the 
Exercises of State Power) 
ความเป็นมาและแนวคิดพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
การตรวจสอบทรัพย์สิน การกระท าที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ การถอดถอนจากต าแหน่ง การ
ด าเนินคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
คณะกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
History, fundamental concepts and legal 
principles relating to ethics for state 

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

officials;  asset examination;  actions 
constituting conflicts of interests;  
impeachment;  criminal prosecution against 
political position holders;  committees of 
constitutional organizations, local 
administrative organizations and state 
officials 

 2102 305 กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Law of Administration of 
Local Administrative Organizations)   
ที่มา โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ขององค์การ ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักการบริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน พัสดุ หลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารองค์การส่วนท้องถิ่น หลักกฎหมายและ
การควบคุมตรวจสอบการด าเนินการขององค์การ 

3(3-0-6) 2132 309 กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Law of Administration of 
Local Administrative Organizations)   
ที่มา โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ขององค์การ 
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักการ
บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน พัสดุ หลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารองค์การส่วนท้องถิ่น 
หลักกฎหมายและการควบคุมตรวจสอบการ

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
 



275 
 

                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ขององค์การ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินการขององค์การ ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขององค์การ 
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
Origin, structure and authority of local 
administrative organizations, government 
servants and officials;  principles of local 
administrative organization management;  
legal principles of personnel management, 
property, material, purchase and hire and 
accounting;  good governance of local 
administrative organization management;  
legal principles and scrutiny of 
organizational performance, government 
servants and local administrative officials;  
prevention and suppression of corruption 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

and malfeasance by local administrative 
agencies, government servants and officials 

 2102 306 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(Administrative Court and Administrative Case 
Procedure) 

3(3-0-6) 2132 310 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (Administrative Court and 
Administrative Case Procedure) 

3(3-0-6) - ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิตคงเดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  

 2102 307 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
(City Planning and Construction Control Law)  
 

3(3-0-6) 2132 311 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
(City Planning and Construction Control 
Law)  

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

 2102 308 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (Administrative  Procedure Law) 
หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสบัญญัติชั้น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค าสั่งทางปกครองการ
พิจารณาเรื่องทางปกครอง อ านาจดุลยพินิจ การ
อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทาง
ปกครอง ระยะเวลาและอายุความ คณะกรรมการวิธี

3(3-0-6) 2132 312 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (Administrative  Procedure Law) 
หลักท่ัวไปทางสารบัญญัติเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครอง 
วิธีสบัญญัติชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการ
พิจารณาเรื่องทางปกครอง การอุทธรณ์ และการ
เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ 
การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ปฏิบัติราชการทางปกครองและวิธีการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
Substantive principles governing 
administrative officers of the State, as well 
as relating matters in the area;  
administrative act, exercise of discretionary 
power, submission of the appeal of 
administrative act, rescission of the 
administrative act, enforcement of 
administrative act, period of time and 
prescription, administrative  procedure 
committee  
 

 2102 309 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
(Laws Relating to State Affairs Administration) 
 

3(3-0-6) 2132 313 กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการและการ
บริหารราชการแผ่นดิน (Law relating to State 
Affairs Administration) 

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชา   

- จ านวนหน่วยกิตคงเดิม  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
 2102 310 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐ (Law of 3(3-0-6) 2132 314 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชา  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

State Contract) 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐ องค์ประกอบ 
กระบวนการและรูปแบบของสัญญาของรัฐ สัญญาของ
รัฐตามกฎหมายแพ่ง สัญญาทางปกครอง ประเด็น
ส าคัญในการเจรจาต่อรองท าสัญญาของรัฐและ
กรณีศึกษา 

และการพัสดุ (Law relating to Administrative 
Contracts and Procurement)  
หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของฝ่ายปกครอง 
องค์ประกอบ กระบวนการและรูปแบบของสัญญา
ของฝ่ายปกครอง ตามกฎหมายแพ่งและ สัญญาของ
ฝ่ายปกครอง กระบวนการในการท าสัญญาของฝ่าย
ปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุและการ
ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
Legal Principles of administrative contracts;  
components, procedure and forms of 
administrative contracts, as required by civil 
law;  contracts made by administrative 
sector;  contract constituting procedure of 
administrative sector as required by laws 
relating to procurement;  resolution of 
administrative contract dispute 

- จ านวนหน่วยกิตคงเดิม และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

   2132 315 สัมมนากฎหมายมหาชน  
(Seminar on Public Law)    
หลักกฎหมายมหาชนที่ส าคัญ และปัญหาใน
กฎหมายมหาชน 

3(3-0-6) - วิชาใหม่ 

 กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม  
 2103 307 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจและการฟอกเงิน (Laws Relating to 
Economic Crime and Money Laundering) 
ความหมาย ขอบเขตการกระท าท่ีถือว่าเป็น
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน 
อาชญากรรมข้ามชาติทฤษฎีเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
กลไก มาตรการ ปัญหาในด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย 
ผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชนจากการ
บังคับใช้กฎหมาย 
 

3(3-0-6) 2133 306 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและการฟอกเงิน (Law relating to 
Economic Crime and Money Laundering) 
ความหมาย ขอบเขตและทฤษฎีเกี่ยวกับการฟอก
เงินและการกระท าว่าเป็นอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและการฟอกเงิน อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและการฟอกเงินข้ามชาติ กลไก มาตรการ 
ปัญหาในด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย ผลกระทบต่อ
สิทธิ เสรีภาพของประชาชนจากการบังคับใช้
กฎหมาย 
Definition, scope and theories of economic 

3(3-0-6) 
 

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

crimes and money laundering;  actions 
constituting an economic crime and money 
laundering;  transnational economic crimes 
and money laundering;  mechanism and 
legal measure;  problems of relating law 
enforcement;  Law enforcement’s effects 
on general public rights and freedom 

 2103 308 กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน 
(Laws Relating to Inquiry and Investigation)   
ระบบการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
การสืบสวนและการสอบสวนการกระท าผิดอาญา 
สิทธิของผู้ต้องหากฎหมายรัฐธรรมนูญ 

3(3-0-6) 2133 307 กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและ
สอบสวน (Law relating to Inquiry and 
Investigation)   
ความส าคัญของการสอบสวน สืบสวน การสืบสวน
และสอบสวนคดีต่างๆ การสืบสวนสอบสวนเฉพาะ
คดี   หลักการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก การวิเคราะห์พยานหลักฐาน 
กระบวนการด าเนินคดีอาญา เขตอ านาจการสืบสวน
สอบสวน การด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการ

3(3-0-6) 
 

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

สืบสวนสอบสวน การตรวจค้น การจับกุม การ
ควบคุมตัว การผัดฟ้อง การฝากขังผู้ต้องหา การน า
ตัวผู้ต้องหาไปท าแผนประกอบคดีและน าชี้ที่เกิดเหตุ 
สิทธิผู้ต้องหา การสอบสวนคดีอาญาในคดีท่ีผู้ต้องหา
หรือผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชน การสืบสวน
สอบสวนโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ การส่ง
วัตถุพยานไปตรวจ การสอบสวนคดีพิเศษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
Importance of investigation and inquiry, 
investigation and inquiry in different types 
of cases, investigation and inquiry of 
specific cases including land traffic accident 
case, evidence analysis, criminal 
prosecution, investigation and inquiry 
jurisdiction, other related activities including 
search, arrest, custody, postponement of 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

suit, committal, taking an accused for a 
reenactment of crime at crime scene, an 
accused’s rights, inquiry in a juvenile 
criminal case,  application of modern 
technology in investigation and inquiry, 
referral of object evidence for examination, 
special case investigation, as provided by 
Penal Code and Constitution 

 2103 309 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
(Criminology and Penology) 
ความหมายและส านักคิดของอาชญาวิทยา ลักษณะ
และเหตุปัจจัยต่อการกระท าความผิด การกระท าที่
เป็นอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม ความ
หมายทัณฑวิทยา ทฤษฎีการลงโทษ กฎมาตรฐานขั้น
ต ่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ระบบเรือนจ า ทัณฑสถาน 
มาตรการรอการลงโทษและการพักการโทษ ทฤษฎี

3(3-0-6) 2133 308 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
(Criminology and Penology) 
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา 
ลักษณะและเหตุปัจจัยต่อการกระท าความผิด การ
กระท าทีเ่ป็นอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม 
ความหมายของทัณฑวิทยา ทฤษฎีการลงโทษ กฎ
มาตรฐานขั้นต ่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ระบบ
เรือนจ า ทัณฑสถาน มาตรการรอการลงโทษและ

3(3-0-6) 
 

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

และการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
กระบวนการยุติธรรมชุมชน กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ 

การพักการโทษ ทฤษฎีและการปฏิบัติต่อผู้กระท า
ความผิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
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 

 2103 310 สัมมนากฎหมายอาญา (Seminar on 
Criminal Law) 

3(3-0-6) 2133 313 สัมมนากฎหมายอาญา (Seminar on 
Criminal Law) 

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
 

 2103 311 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศและความ 3(3-0-6) 2133 309 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศและ 3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา (International 
Criminal Law and International Criminal 
Cooperation) 
 

ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา 
 (International Criminal Law and 
International Criminal Cooperation) 
 

 
 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
 
 

 2103 312 กฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (Laws Relating to Human 
Rights in Criminal Justice) 
ปรัชญา แนวคิด และหลักเกณฑ์ ในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ แนวทางของ
องค์การสหประชาชาติ ในการศึกษาจะเน้นถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและความจ าเป็นที่รัฐ
ต้องให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องหา 
จ าเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา 

3(3-0-6) 2133 310 กฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (Laws Relating to Human 
Rights in Criminal Justice) 
ปรัชญา แนวคิด หลักเกณฑ์ ในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ แนวทาง
ขององค์การสหประชาชาติ ในการศึกษาจะเน้นถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและความจ าเป็นที่รัฐ
ต้องให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องหา 
จ าเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา 
Philosophy, concept, rules and necessity of 
human rights protection for accused 

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 
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                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

person, defendant, prisoner, injured person 
and witness, as provided in Criminal 
Procedure Code, constitution and related 
international laws 

 2103 313 กฎหมายที่มีโทษทางอาญาใน
ชีวิตประจ าวัน (Criminal Law in Daily Life)  
ความหมายและลักษณะทั่วไปของพระราชบัญญัติที่มี
โทษทางอาญา แนวคิดและทฤษฎี ซึ่งเป็นที่มาของ
พระราชบัญญัติ บทมาตราที่เป็นความผิดและบท
ก าหนดโทษในส่วนที่เป็นสาระส าคัญโดยเฉพาะบท
มาตรามกัมีการฝ่าฝืนและเป็นคดีท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งใน
สังคมไทย การแบ่งพระราชบัญญัติเป็นสองกลุ่มคือ 
บทมาตราที่เป็นความผิดและบทก าหนดโทษที่มีการฝ่า
ฝืนและเป็นคดีเกิดข้ึนทั่วไปในทุกพ้ืนที่ของประเทศ
ไทย กับบทมาตราตามพระราชบัญญัติที่มีการฝ่าเป็น
คดีเกิดขึ้นเฉพาะในบางพ้ืนที่ของประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง 

3(3-0-6) 2133 311 กฎหมายที่มีโทษทางอาญาใน
ชีวิตประจ าวัน (Criminal Law in Daily Life)  
ความหมายและลักษณะทั่วไปของพระราชบัญญัติที่
มีโทษทางอาญา แนวคิดและทฤษฎี ซึ่งเป็นที่มาของ
พระราชบัญญัติ บทมาตราที่เป็นความผิดและบท
ก าหนดโทษในส่วนที่เป็นสาระส าคัญที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ า 
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, 

3(3-0-6) 
 

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                      ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้านี้แล้ว 

                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

พฤติการณ์แห่งการกระท าของผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
และกระบวนการบังคับใช้พระราชบัญญัติที่มีโทษทาง
อาญาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

especially usually violated offenses 

 2103 314 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ 
(Medical Laws and Forensic Medicine) 

3(3-0-6) 
 

2133 312 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ 
(Medical Laws and Forensic Medicine) 

3(3-0-6) 
 

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
 

 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  
 2104 303 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

(International Economic Law) 
3(3-0-6) 2134 303 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

(International Economic Law) 
3(3-0-6) 

 
- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม  
 2104 304 กฎหมายศุลกากร (Customs Law) 3(3-0-6) 2134 304 กฎหมายศุลกากร (Customs Law) 

Evolution, origin, nature and objectives of 
customs law;  liability for customs 
payment;  customs protocol for import-
export;  principles and interpretation of 
tariff;  authority of customs officials;  
customs case;  duty exception and return;  

3(3-0-6) 
 

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

customs law and investment promotion;  
customs and industrial estate;  customs law 
and value added tax (VAT);  and 
international agreement relating to customs 
and customs case procedure in Thailand 

 2104 305 กฎหมายอาเซียน (ASEAN Law) 
สภาพ สถานะ และโครงสร้างกฎหมายของอาเซียน 
(ASEAN) ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
และกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลประโยชน์ต่ออาเซียน 
ได้แก่ ACD APEC ASEM BIMSTEC EU รวมทั้ง
บทบาทของประเทศไทยต่ออาเซียน 

3(3-0-6) 2134 305 กฎหมายอาเซียน (ASEAN Law)   
สภาพ สถานะ และโครงสร้างกฎหมายของอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศท่ีมีผลประโยชน์ต่ออาเซียน 
บทบาทของประเทศไทยต่ออาเซียน 
Conditions, status and structure of ASEAN 
law;  ASEAN community;  ASEAN Charter;  
International agreements beneficial for 
ASEAN country members;  Thailand’s roles 
in ASEAN 
 

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม  

- ปรับค าอธิบายรายวิชาบางส่วน ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

 2104 306 กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน 

3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  -     ยกเลิกรายวิชา 
 

 2104 307 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 
(English for lawyer I) 
 ค าศัพท์กฎหมาย และการอ่านข้อเขียนทางกฎหมาย 
ลักษณะเฉพาะของค าศัพท์ทางกฎหมาย(register of 
legal terms) เพ่ือช่วยในการศึกษาค าศัพท์กฎหมาย 
การตีความหมายค าศัพท์จากบริบทของเนื้อหาทาง
กฎหมาย (reading from contexts) และส านวน
ภาษาอังกฤษกฎหมาย จากข้อเขียนทั่วไปทางกฎหมาย
ลักษณะต่างๆ ทั้งในทางกฎหมายอาญา และทาง
กฎหมายแพ่ง โดยเปรียบเทียบความหมายระหว่าง
ค าศัพท์และส านวนในความหมายที่เหมือนและต่าง
ระหว่างในกฎหมายไทยและกฎหมายอังกฤษและ ใน
กฎหมายไทยกับในกฎหมายแองโกล-อเมริกัน วิธีการ
อ่านภาษาอังกฤษกฎหมายโดยเรียนรู้โครงสร้างและ

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2135 307 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
(English for lawyer) 
ลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษทางกฎหมายในแง่
ศัพท์ ส านวนและโครงสร้างประโยค  การอ่านและ
การวิเคราะห์เอกสารทางกฎหมาย 
Legal terminology, special characteristics of 
legal language including vocabulary, 
expressions and structure sentence;  
reading and analysis of legal documents 
 

3(3-0-6) - รวมเนื้อหาเป็นรายวิชาเดียว 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  

- ย้ายไปอยู่หมวดวิชานิติพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ส่วนประกอบที่เป็นลักษณะเฉพาะของประโยค
ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย (legal sentence 
structure) และโครงสร้างหน้าที่ของกลุ่มค า 
(functional sentence analysis) ในประโยค เพ่ือ
ช่วยในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ให้สามารถอ่านเนื้อหา
ภาษาอังกฤษทางกฎหมายได้อย่างเข้าใจง่ายขึ้น 
 
2104 308 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 
(English for lawyer II) 
การเขียนภาษาอังกฤษกฎหมายในแต่ละประเภทของ
ลักษณะข้อเขียนทางกฎหมาย (legal documents) 
วิธีการเขียนภาษาอังกฤษกฎหมายในเรื่องการเขียน
โต้ตอบ (legal correspondence) การเขียนบันทึก 
(memorandum) รายงานคดี (briefing) รูปแบบ
หนังสือสัญญาต่างๆ (different forms of contracts) 
และ การเขียนภาษาอังกฤษทั่วไปส าหรับนักกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

(plain English for lawyers) 
 

 2104 309 กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Law of International 
Economic Cooperation in Greater Mekong  
Sub-region : GMS) 
สภาพ สถานะ และโครงสร้างของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong 
Sub-region : GMS) ซึ่งประกอบด้วยไทย พม่า ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ศึกษาโครงการ
ความร่วมมือในกรอบ GMS 9 สาขา ได้แก่ คมนาคม
ขนส่ง การลงทุน การสื่อสาร พลังงาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การค้า การท่องเที่ยว 
และการเกษตร ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย 
(Asian Development Bank : ADB) ความสัมพันธ์
ระหว่าง GMS กับ ACMECS MGC บทบาทของ

3(3-0-6) 2134 306 กฎหมายอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Law of 
Greater Mekong Sub-region Law) 
สภาพ สถานะ และโครงสร้างของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประกอบด้วยไทย 
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) 
ศึกษาโครงการความร่วมมือในกรอบ GMS 9 สาขา 
คือคมนาคมขนส่ง การลงทุน การสื่อสาร พลังงาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การค้า การ
ท่องเที่ยว และการเกษตร ธนาคารเพ่ือการพัฒนา
แห่งเอเชีย ความสัมพันธ์ระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงและความร่วมมือในกรอบอ่ืนๆ บทบาทของ
ประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
Conditions, status and structure of Greater 
Mekong Sub-region or GMS comprising 

3(3-0-6) 
 

-    ชื่อวิชาใหม่ หน่วยกิตคงเดิม  
-    ปรับค าอธิบายตามข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ผู้สอน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

Thailand, Myanmar, Cambodia, Vietnam 
and China (Yunnan province);  framework of 
cooperation in nine areas – transportation, 
investment, communications, energy, 
human resource development, 
environment, trade, tourism and agriculture;  
additional emphasis on Asian Development 
Bank (ADB), inter-relationship of GMS and 
ACMECS MGC. Thailand’s roles in the GMS 

 2104 310 กฎหมายคนต่างด้าว (Alien Law) 
คนต่างด้าว สิทธิในการเข้าเมืองของคนต่างด้าว การ
เข้าเมืองชั่วคราว การเข้าเมืองถาวร การขอมีถ่ินที่อยู่
ในประเทศไทย ความผิดตามกฎหมายเข้าเมือง การ
ท างานของคนต่างด้าว ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การท างานของคนต่างด้าว การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว การแต่งงานของคนต่างด้าว การขอมีสัญชาติ

3(3-0-6) 2134 307 กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว (Law 
relating to Alien) 
ค านิยาม ความหมาย และแนวคิดเก่ียวกับคนต่าง
ด้าวของคนต่างด้าว สิทธิในการเข้าเมืองของคนต่าง
ด้าว การเข้าเมืองชั่วคราว การเข้าเมืองถาวร การขอ
มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย ความผิดตามกฎหมายการ
เข้าเมือง การท างานของคนต่างด้าว ความผิดตาม

3(3-0-6) 
 

- วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน  

- ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและรหัสวิชา  
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                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ไทยของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การแต่งงานของคน
ต่างด้าว การขอมีสัญชาติไทยของคนต่างด้าว 
Definition, significance fundamental 
concepts of aliens, as provided in 
international law and Thai law;  rights and 
duties of aliens in Thailand;  liability and 
offences of aliens in Thailand;  alien-
relating dispute resolution as provided in 
Thai law 

   2134 308 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ (Arbitration 
Law)        
ลักษณะของข้อพิพาท รูปแบบเหตุผลวิธีการระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการที่

3(3-0-6) - วิชาใหม่ เพิ่มโดยมติของหมวดวิชา
กฎหมายระหว่างประเทศ  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ส าคัญข้อพิจารณาในการท าสัญญา การเลือก
กฎหมาย หลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องคดี การ
ขอให้รับรองและบังคับตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ การด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
อนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 
 

   2134 309 กฎหมายโลจิสติกส์ (Logistics Law) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดพ้ืนฐาน 
วิวัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 
กฎหมายเกี่ยวกับการรับขน การขนส่ง คลังสินค้า 
การจัดซื้อ การน าเข้าส่งออก การศุลกากร การ
ประกันภัย กฎหมายการค้า ธุรกิจระหว่างประเทศ 
และกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ การด าเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลไทยในคดีการค้าระหว่าง

3(3-0-6) 
 

- วิชาใหม่ เพิ่มโดยมติของหมวดวิชา
กฎหมายระหว่างประเทศ  

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                                                       (นายรักขิต รัตจุมพฏ) 
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ประเทศ 
   2134 310 กฎหมายในอินโดจีน (Indochinese 

Law)        
ความรู้เบื้องต้นระบบกฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเภทของกฎหมาย 
วิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม 
กฎหมายที่ส าคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ความรู้เบื้องต้นระบบกฎหมายของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเภทของ
กฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบงาน
ยุติธรรม กฎหมายที่ส าคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ความรู้เบื้องต้นระบบกฎหมายของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเภทของกฎหมาย 
วิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม ระบบ
ศาล อัยการ ทนายความ การปฏิรูประบบกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมในราชอาณาจักรกัมพูชา 

3(3-0-6) - วิชาใหม่ เพิ่มเติมตามข้อเสนอของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

กฎหมายที่ส าคัญของราชอาณาจักรกัมพูชา 
   2134 312 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ 

(Seminar on International Law)   
หลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ีส าคัญ และปัญหา
ในกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
 

3(3-0-6) - วิชาใหม่ 

 กลุ่มนิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ หมวดนิติพัฒนบูรณาการศาสตร์ -  
 2105 301 ปัญหาการละเมิดสิทธิและการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  -    ยกเลิกรายวิชา 

 2105 302 นิติพัฒนบูรณาการศาสตร์และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  -    ยกเลิกรายวิชา 

 2105 303 ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ 
(Research Methodology in Inter-disciplinary 
Approach)   

3(3-0-6) 2135 301 ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ 
(Research Methodology in Inter-disciplinary 
Approach)    

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
 

 2105 304 สัมมนานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์และการ 3(1-4-4) ยกเลิกรายวิชา  -    ยกเลิกรายวิชา 
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                                                                                                                                             ลงชื่อ  
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ฝึกงานวิจัย 
 2105 305 วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  -    ยกเลิกรายวิชา 

 2105 306 กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Public Participation Law) 
ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รูปแบบและ
วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนพระราชบัญญัติว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พระราช 
บัญญัติการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พระราชบัญญัติประชามติ กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นๆ ที่รับรองการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

3(3-0-6) 2135 302 กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Law relating to Public 
Participation) 
ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รูปแบบและ
วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายต่างๆ 
Theories of democracy focusing on public 
participation;  formats and methods of 
public participation 
 

3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาบางส่วน 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

ทางกฎหมายของประชาชน 
 2105 307 หลักการใช้ การตีความ และการให้เหตุผล

ทางกฎหมาย (Legal Application, Interpretation 
and Reasoning) 

3(2-2-5) ย้ายไปเป็นวิชาชีพบังคับ  -    ย้ายไปเป็นวิชาชีพบังคับ ตามข้อเสนอ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
 2105 308 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environment 

Law) 
3(3-0-6) 2135 303 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Law)  
3(3-0-6) - วิชาและจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
 

 2105 309 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

3(3-0-6) 2135 304 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Law relating to Science and 
Technology)  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ มนุษย์กับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ขอบเขต 
ประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อุปสรรค  ข้อจ ากัด การเข้าถึง การควบคุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

3(3-0-6) 
 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับปรุงอธิบาย
รายวิชาบางส่วน จ านวนหน่วยกิตคง
เดิม 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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                                                                                                                                                     วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
(เดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง) 

เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อจริยธรรมและ
สิทธิมนุษยชน การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต  
ภัยที่จากการใช้คอมพิวเตอร์ กฎหมายกับ
คอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
Relationship between man and science and 
technology, man and computer, man and 
E-commerce, man and environment;  scope 
and problematic issues of science and 
technology, obstacles, limitation, access 
and control of science and technology in 
different cultures;  influence of science and 
technology against human rights and ethic, 
advantages of Internet, harms of computer 
usage, law and computer, introduction to E-
commerce 
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 2105 310 การเผยแพร่กฎหมายและ 

วัฒนธรรมเนติธรรม 
3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา  -   ยกเลิกรายวิชา 

 ไม่มี  2135 305 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการฐาน
ทรัพยากร  (Law relating to Resource Base 
Management)  
บทบาทและความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากรต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
แนวคิด นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวกับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดการน้ า ตลอดจน
ทรัพยากรอ่ืนๆ รวมตลอดถึงการท าสัญญา การ
อนุญาต การใช้และสิทธิการใช้ การบริหารจัดการใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับฐานทรัพยากรดังกล่าวให้มี
ความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น  
 

3(3-0-6) - วิชาใหม่ เพิ่มตามข้อเสนอของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
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(เดิม) 
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เหตุผลและรายละเอียดการปรับปรุง 

 
   2135 306 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human 

Rights Law)       
ความหมายและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่าง
ประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิ
มนุษยชนกับสังคมไทย การส่งเสริมและการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย 

3(3-0-6) - วิชาใหม่ เพิ่มเติมตามข้อเสนอของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา  
 

   2135 308 สัมมนาปัญหากฎหมายไทย (Seminar 
on Thai Legal Problems)    
หลักกฎหมายไทยที่ส าคัญ ปัญหาในกฎหมายไทย 
 

3(3-0-6) - วิชาใหม่ 

3. กลุ่มวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

- คงเดิมคือ โครงสร้างหลักสูตร
ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต  

 


