มคอ 2 รายละเอียดหลักสู ตร

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
Bachelor of Laws Program in Law
(หลักสู ตรปรับปรุง) พ.ศ. 2554

คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักสู ตรนีไ้ ด้ รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก

สารบัญ

หน้ า
ข้ อมูลทัว่ ไป
3
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
9
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร 12
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและประเมินผล
90
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
107
การพัฒนาคณาจารย์
108
การประกันคุณภาพหลักสู ตร
109
การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
117
119
1) คําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
120
2) คําสั่ งแต่ งตั้งอาจารย์ประจําหลักสู ตรและ
122
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
3) ประวัติและผลงานอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
124
4) หนังสื อรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
132
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสํ านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่ งเนติบัณฑิตยสภา
5) หนังสื อรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
133
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสภาทนายความ
6) อัตราส่ วนอาจารย์ ต่อนักศึกษาของสาขานิติศาสตร์
134
ทีเ่ นติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความกําหนด
7) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้ วยการศึกษา
142
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
: นิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร : 0048
ภาษาไทย
: หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program in Law
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก

:
:
:
:

นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
Bachelor of Laws
LL.B.

: ไม่มี

4. จํานวนหน่ วยกิตรวม : 145 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
5.3 การรับเข้ าศึกษา
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา

: หลักสู ตรระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี
: จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
: รับนักศึกษาไทยหรื อนักศึกษาต่างชาติที่มี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้
: ไม่มี
: ให้ปริ ญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร :
6.1 เป็ นหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
6.2 เริ่ มใช้ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
6.3 คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสู ตร พิจารณาหลักสู ตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2553
6.5 องค์กรวิชาชีพ: สํานักอบรมศึกษากฎหมายเนติบณั ฑิตยสภารับรองหลักสู ตร ตามบันทึกที่
590/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และสภาทนายความรับรองหลักสู ตรตามบันทึกที่ 305/2550
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน : ปี พ.ศ.2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา :
สามารถประกอบอาชี พที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่ น นิ ติกร ตํารวจ อาจารย์ ทหาร ปลัดอําเภอ
ปลัดองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ปรึ กษากฎหมาย อนุ ญาโตตุลาการ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงาน
ศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าพนักงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ
เจ้าพนักงานคุ มประพฤติ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานคดีปกครอง นักวิจยั
ทางกฎหมาย ฯลฯ
9. ชื่ อนามสกุลเลข เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร
9.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร/อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
คุณวุฒิปริ ญญา
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

รวม

-

-

-

8
-

8
-

ลําดับ
ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่ อ –นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
3 3499 00119 49 7
นายนิติลกั ษณ์ แก้วจันดี
อาจารย์
3 320 900313 29 5
นายประดิษฐ์ แป้ นทอง
อาจารย์
3 4505 00747 21 1
นายอภินนั ท์ ศรี ศิริ
อาจารย์
3 3399 00163 03 8
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
อาจารย์
3 1002 01192 83 1
นางสาวศรี สดา ไพศาลสกุลชัย
อาจารย์
3 8004 00577 40 0
นางสาวมิรันตี สาริ บุตร
อาจารย์
3 4299 00201 15 0
นายศุภชัย วรรณเลิศสกุล
อาจารย์
3 3498 00030 84 2
นายสหรัฐ โนทะยะ
อาจารย์

คุณวุฒิ สู งสุ ด: สาขาวิชา
สถาบัน : ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : สาขา
กฎหมายระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2552
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : สาขา
กฎหมายเอกชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2552
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : สาขา
กฎหมายอาญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2551
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : สาขา
กฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2552
นิติศาสตรมหาบัณฑิต: สาขากฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2547
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาบริ หาร
งานยุติธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง: 2550
นิติศาสตรมหาบัณฑิต: สาขากฎหมาย
ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2549
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง: 2549

หมายเหตุ

ประธาน
คณะกรรมการ

อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน :
คณะนิ ติ ศ าสตร์ และอาคารเรี ยนอื่ น ๆ ในมหาวิ ท ยาลัย อุ บ ลราชธานี อํา เภอวาริ นชํา ราบ
อุบลราชธานี

11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550–2554) ได้กาํ หนดการ
เปลี่ยนแปลงของบริ บทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติ
ทางเศรษฐกิจ โดยกล่าวถึงการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกทํา
ให้การเคลื่ อนย้ายเงิ นทุ น สิ นค้า และบริ การ รวมทั้งคนในระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้ น
ประกอบกับ การก่ อตัวของศตวรรษแห่ ง เอเชี ย ที่ มี จีน และอิ น เดี ย เป็ นตัวจัก รสํา คัญ ในการขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจโลก ส่ งผลให้ประเทศไทยต้องดําเนินนโยบายการค้าในเชิงรุ ก ซึ่ งการที่จะทําให้แผนฯดังกล่าว
บรรลุผลได้น้ นั จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 การพัฒนา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต จึงได้กาํ หนดรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายอาเซี ยน กฎหมายศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขง กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรคํานึงถึงนโยบายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ ทอ้ งถิ่น
ของรัฐบาล เพื่อให้การพัฒนาเป็ นไปตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง อันถือเป็ นรากฐาน
สํ า คัญ ในการพัฒ นาประเทศระดับ ชาติ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ไป ดัง นั้น การพัฒ นาหลัก สู ต รจึ ง มุ่ ง
องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายขององค์ ก ารปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น สิ ทธิ ชุ ม ชน รวมถึ ง การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น เช่น หลักการคลังและการภาษีอากรขององค�การปกครองส�วนท�
องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการบริ หารองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น กฎหมายสิ ทธิ มนุษยชน กฎหมายเกี่ยวกับ
ที่ดิน
นอกจากนั้นในภาวการณ์ ที่ ป ระเทศชาติ ต้องประสบกับ วิก ฤติ ท างวัฒ นธรรมที่ เ ยาวชน
หลงใหลวัฒ นธรรมต่ า งชาติ จนละเลยวัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ของไทย ดัง นั้น ในการพัฒ นา
ปรับปรุ งหลักสู ตรฯ จึงมีการกําหนดรายวิชาที่สนับสนุนการธํารงรักษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชาติไว้ เช่น วิชาวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ กฎหมายและวัฒนธรรม
เนติธรรม กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา ฯลฯ

12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร :
12.1.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดกับความต้องการของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
12.1.2 ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
12.1.3 ปรับปรุ งหลักสู ตร โดยให้ความสําคัญ ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น รวมถึงอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ทั้งนี้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็ นมหาวิทยาลัยของ
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอํานาจของประเทศ
12.1.4 ปรับปรุ งหลักสู ตรโดยให้ความสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน สิ ทธิ
ชุมชน วิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวธิ ี และการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
12.1.5 ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชา และมาตรฐานตามที่องค์กรวิชาชีพ
กําหนด
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน :
ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆดังนี้
12.2.1 ผลิตบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศและเพื่อสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
12.2.2 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางกฎหมายจากการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในส่ วนที่เกี่ยวกับ ชุมชน ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
12.2.3 การให้บริ การวิชาการด้วยการเผยแพร่ ความรู ้ทางกฎหมาย ที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของท้องถิ่นในรู ปแบบของการให้คาํ ปรึ กษา การอบรม สัมมนา ฯลฯ
12.2.4 การส่ งเสริ มและทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดไว้ในรายวิชาที่ศึกษา และการ
จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้ บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรี ยนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ :
หลักสู ตรนี้มีรายวิชาที่กาํ หนดให้นกั ศึกษาต้องเรี ยนจากคณะ/ภาควิชาอื่น ได้แก่
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษา
จํานวน 9 รายวิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
จํานวน 11 รายวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จํานวน 17 รายวิชา
หลักสู ตรนี้มีรายวิชาที่กาํ หนดให้นกั ศึกษาในหลักสู ตรอื่นเรี ยน ได้แก่ รายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะและหมวดวิชาเลื อกเสรี ของหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตนักศึกษาคณะอื่นสามารถเลื อก
เรี ยนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้ ทั้งนี้ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน
13.2 การบริ หารจัดการ :
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ประสานงานกับอาจารย์ผแู้ ทนจากภาควิชาอื่นๆในคณะที่
เกี่ ย วข้อ งได้แ ก่ คณะศิ ล ปศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ วิท ยาลัย แพทย์ศ าสตร์ แ ละการ
สาธารณสุ ข คณะศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละการออกแบบ คณะบริ หารศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในด้านเนื้ อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรี ยนและสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษา
ตามระดับพื้นฐานความรู ้

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาและความสํ าคัญ
หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต มุ่งผลิ ตบัณฑิ ตให้มีความรู้ ลึก รู้ รอบ ในทางนิ ติศาสตร์ สังคม
ท้องถิ่น มี โลกทัศน์ ชี วทัศน์ ที่ถูกต้อง เป็ นผูท้ ี่กอรปด้วยคุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ
สามารถดํารงชี วิตบนพื้นฐานความพอเพียง มีภาวะเผชิ ญต่อพลวัตรของโลกและสังคม และสามารถนํา
ความรู้ทางนิ ติศาสตร์ ไปใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงบูรณาการกับศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เมื่อสําเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็ นผูม้ ีสมรรถนะดังนี้
1.2.1 มีความรู ้ในหลักการ ทฤษฎีทางกฎหมายตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพโดยนําความรู้
ทางทฤษฎี และประสบการณ์ จากการฝึ กปฏิบตั ิ มาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการประกอบ
วิชาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.2.2 มีภาวะผูน้ าํ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และประเทศชาติ
1.2.3 มีทกั ษะในการสื่ อสาร และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง : หลักสู ตรนี้จะดําเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี )
2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกับ ประเมินหลักสู ตรโดย
ความต้องการของ ผูใ้ ช้บณั ฑิตและ ผูน้ าํ ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูน้ าํ ท้องถิ่นในทุกปี
ท้องถิ่น

2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วดั
- รายงานผลการประเมินความ
พึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต ใน
ความรู ้ ค วามสามารถของ
บัณฑิต
- รายงานผลการประเมินความ
พึง พอใจของผูใ้ ช้บ ัณฑิ ตต่ อ
หลักสู ตรนิติศาสตร์
- รายงานผลการสํา รวจความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ต่ อ
หลักสู ตรนิติศาสตร์

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
ปรับปรุ งโครงสร้ างและเนื้อหารายวิชา - พัฒ นาหลัก สู ต รตามเกณฑ์
ให้ ท ั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลงของ
มาตรฐานหลั ก สู ตร พ.ศ.
สาขาวิชาและเป็ นไปตามมาตรฐานของ
2548 และกรอบมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
(สกอ.) และสภาวิชาชี พ (เนติบณ
ั ฑิ ตย
2552
สภา สภาทนายความ)
- พัฒ นาหลัก สู ต รตามเกณฑ์
ของเนติ บ ั ณ ฑิ ต ยสภาและ
สภาทนายความ
- เ ชิ ญ ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ท า ง
ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ศ า ส ต ร์ ที่
เกี่ยวข้องมามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาหลักสู ตร
- วิ พ า ก ษ์ ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
นักศึกษา บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
ผูท้ รงคุณวุฒิ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย ผู ้ ส อ น เ พื่ อ - อาจารย์ ใ หม่ ต้ อ งผ่ า นการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
อบ ร ม ห ลั ก สู ต ร เบื้ อ ง ต้ น
เกี่ ยวกับเทคนิ คการสอนการ
วัดและประเมินผล
- อาจารย์ทุ ก คนต้องเข้า อบรม
เกี่ ย วกับ หลัก สู ต ร การสอน
รู ปแบบต่าง ๆ และการวัดผล
ประเมิ น ผลทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ มี
ความรู้ ค วามสามารถในการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ที่ ผู้ ส อน
จ ะ ต้ อ ง ส า ม า ร ถ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลได้เป็ นอย่างดี
ปรับปรุ งผลการบริ หารหลักสู ตรโดยมุ่ง - ประชุ ม ชี้ แจงอาจารย์ แ ละ
ผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบ
ให้แก่อาจารย์ประจําวิชา

2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วดั
- รายงานผลการประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ต่ อ
หลักสู ตรนิติศาสตร์
- สรุ ปผลการวิพากษ์หลักสู ตร
ของนั ก ศึ ก ษา บัณ ฑิ ต ผู้ใ ช้
บัณฑิต และผูท้ รงคุณวุฒิทาง
กฎหมาย

- ห ลั ก ฐ า น ห รื อ เ อ ก ส า ร
แสดงผลการดําเนินการ
- ส รุ ปปั ญ หา อุ ป ส ร รค ใ น
รายงานผลการสอน (มคอ.5)
ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา

- มี ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด
รายวิช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์
2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วดั
- อาจารย์ทุ ก คนต้องเข้า อบรม - มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของ
เกี่ ย วกับ หลัก สู ต รการสอน
นัก ศึ ก ษาและจัด ทํา รายงาน
รู ปแบบต่าง ๆ และการวัดผล
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประเมิ น ผล
การเขี ย น
หลักสู ตรทุกปี การศึกษา
รายละเอียดวิช า การรายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ที่ ผู้ ส อน
จ ะ ต้ อ ง ส า ม า ร ถ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลได้เป็ นอย่างดี
- ติ ด ตามผลการเรี ยนรู ้ ข อง
นักศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสู ตร : ใช้ระบบทวิภาค 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่
ภาคต้น หรื อภาคการศึกษาที่ 1 และภาคปลาย หรื อภาคการศึกษาที่ 2
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค : ใช้ระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :
ภาคต้น ในสัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน ถึงสัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน
ภาคปลาย ในสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึงสัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา :
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณสมบัติ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
2) ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง ไม่อยูใ่ นระหว่างต้องโทษในคดีอาญา
ตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิด
ลหุ โทษ
3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณี ทาํ ความผิดทางวินยั
4) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ปั ญหาการปรับตัว/ การใช้ชีวิต /วิธีการเรี ยนรู ้ ใน - มอบหมายหน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ อ าจารย์ทุ ก คน เป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อให้คาํ แนะนําเรื่ องต่างๆ
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา
เกี่ยวกับการใช้ชีวติ การปรับตัว การแบ่งเวลา
- จัดปฐมนิ เทศนักศึก ษาใหม่ ให้ค าํ แนะนําการ
วางเป้ าหมา ย ชี วิ ต เทคนิ คก ารเ รี ย นใ น
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
- จัดกิ จกรรมให้นักศึกษารุ่ นพี่ รวมถึ งบัณฑิ ตที่

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า

ปั ญหาเป้ าหมายของการศึกษา

-

ทักษะภาษาอังกฤษ

-

ความรับผิดชอบ ระเบียบวินยั

-

ทักษะการเขียนและการกําหนดประเด็น

-

2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
สําเร็ จการศึกษา เข้ามามีบทบาทในการแนะนํา
ช่วยเหลือรุ่ นน้องในเรื่ องต่างๆ ดังกล่าว
จัดแนะแนวเป้ าหมายการศึกษานิ ติศาสตร์ วิธี
การศึ ก ษา ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการเรี ย น
รวมถึ ง ให้ นั ก วิ ช าการและนั ก กิ จ การศึ ก ษา
แนะนําการลงทะเบี ยนเรี ย นและระเบีย บทาง
การศึกษาต่างๆ
จัดสอนเพื่อเป็ นการปรับพื้นฐานทางภาษา
อังกฤษให้แก่นกั ศึกษา
จัดทํา คู่มื อเผยแพร่ เกี่ ย วกับ กฎ ระเบี ย บต่า งๆ
ของมหาวิทยาลัยและคณะ
จัดกิ จกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกด้านระเบียบวินยั
แก่นกั ศึกษา
จัดอมรมทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
และการกําหนดประเด็นปัญหาให้แก่นกั ศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี :
ระดับชั้นปี
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตทีค่ าดว่ าจะ
สํ าเร็จการศึกษา

2554
400
400
-

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
400
400
400
400
400
400
400
400
400
800
1,200
1,600
-

2558
400
400
400
400
1,600
400

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดการประมาณการค่ าใช้ จ่ายในหลักสู ตรเป็ นรายปี (หน่ วย : บาท)
รายการ
ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
ร้ อยละ
2554
2555
2556
2557
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจํา(เดิม) 49.72 9,300,814 10,230,895.40 11,253,984.94 12,379,383.43
อัตราที่ตอ้ งการใหม่
1.81
338,494
398,879
466,688.43
546,025.46
2. ค่าจ้างชัว่ คราว
3.46
648,000
712,800
784,080
862,488
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
23.52 4,400,884
4,840,972
5,325,070
5,857,577
4. ค่าหนังสื อ วารสาร และตํารา
1.87
350,000
385,000
423,500
465,850
5. ค่าเงินอุดหนุ น
0.40
75,000
82,500
90,750
99,825
6. ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ
19.21 3,594,306
3,953,737
4,349,110
4,784,021
รวมทั้งสิ้ น
100 18,707,498 20,604,783.40 22,665,261.74 24,931,787.91
• ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสู ตร 15,582.38 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา : ใช้ระบบในชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และรายวิช า ต้อ งได้รับ การเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํา
หลักสู ตร และต้องเป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2553 ประกาศหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศหรื อข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้อง
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี
ซึ่งกําหนดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 145 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า

145

หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า

30
14
9
7
109
97
12
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า

ไม่ น้อยกว่า

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
1) ความหมายของเลขประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัส ประจํา วิ ช าในหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นิติศาสตร์ ประกอบด้วยเลข 7 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่หนึ่งและสอง หมายถึง
คณะ
21
หมายถึง
คณะนิติศาสตร์
เลขลําดับที่สามและสี่
หมายถึง
กลุ่มวิชา
01
หมายถึง
กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ
02
หมายถึง
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
03
หมายถึง
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม
04
หมายถึง
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
05
หมายถึง
กลุ่มวิชานิติพฒั นบูรณาการศาสตร์
เลขลําดับที่หา้
หมายถึง
ระดับของวิชา
1-2 หมายถึง
วิชาขั้นต้นของระดับปริ ญญาตรี
3-4 หมายถึง
วิชาขั้นสู งของระดับปริ ญญาตรี ที่มี
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี

เลขลําดับที่หกและเจ็ด

หมายถึง

ลําดับที่ของรายวิชาในแต่ละ
กลุ่มวิชา

2) รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร
ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่ น้อยกว่า
14 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มภาษาไทย
1411 101 ภาษาไทยกับการสื่ อสาร (Thai Language and Communication)
3(3-0-6)
1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts)
2(2-0-4)
1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ
ไม่ น้อยกว่า
12 หน่ วยกิต
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)
3(3-0-6)
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)
3(3-0-6)
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)
3(3-0-6)
1421 406 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Humanities and Social Sciences)
ทั้งนี้ หากนักศึกษามีผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตํ่ากว่า
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยประกาศ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 1 หรื อ 2
(โดยไม่นบั หน่วยกิต) เพื่อเตรี ยมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ จากรายวิชาดังต่อไปนี้
1421 001 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 1 (Preparative English I)
3(3-0-6)
1421 002 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 2 (Preparative English II )
3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ น้อยกว่า
9 หน่ วยกิต
1101 141 วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน (Sciences in Daily Life)
3(3-0-6)
1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
(Biodiversity and Climate Change)
1101 147 สิ่ งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
3(3-0-6)
1101 148 ชีวติ กับจุลินทรี ย ์ (Life and Microbes)
3(3-0-6)
1102 109 วิทยาศาสตร์ กายภาพในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Physical Science in Daily Life)
1103 128 การจัดการเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Household Electrical Appliance in Daily Life)

1104 113 คณิ ตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในชีวติ ประจําวัน
(Mathematics and Computers in Daily Life)
1200 108 อาหารเพื่อชี วติ (Food for Life)
1502 100 การดูแลสุ ขภาพตามวัย (Age - appropriated Health Care)
1503 100 ยาในชีวติ ประจําวัน (Drugs in Daily Life)
1503 102 สมุนไพรเพื่อสุ ขภาพและความงาม (Herbs for Health and Beauty)
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ไม่ น้อยกว่า
3.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์
ไม่ น้อยกว่ า
1432 110 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล (Man and Reasoning)
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)
1431 101 มนุษย์กบั สุ นทรี ยภาพ (Man and Aesthetics)
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)
1435 100 ดนตรี กบั ชีวติ (Music and Life)
3.2 กลุ่มสั งคมศาสตร์
ไม่ น้อยกว่า
1441 100 มนุษย์กบั สังคม (Man and Society)
1442 100 วัฒนธรรมร่ วมสมัย (Contemporary Culture)
1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society)
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)
1446 101 ศิลปะการดําเนินชี วติ (Art of Living)
1447 200 มนุษย์กบั การสื่ อสาร (Man and Communication)
1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจพอเพียง
(Buddhist Economics and Sufficiency Economy)
1700 100 การจัดการธุ รกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)
1703 110 ทักษะการเงินในชีวติ ประจําวัน (Personal Finance Skills in Daily Life)
3.3 กลุ่มพลศึกษา
ไม่ น้อยกว่า
1439 100 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ (Exercise for Health)
1439 101 กีฬาเพื่อสุ ขภาพ (Sports for Health)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
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 หน่ วยกิต
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)
3(3-0-6)
1 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)

2101 101
2102 101
2105 101
2101 102
2101 201
2101 202
2101 203

2101 204
2101 205
2101 206
2102 201
2102 202
2102 203
2103 201
2103 202
2101 301
2101 302
2101 303
2101 304
2102 301
2102 302
2103 301

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่า
109
1) กลุ่มวิชาชี พบังคับ
ไม่ น้อยกว่า
97
กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป (Civil Law : General Principles)
กฎหมายมหาชนเบื้องต�น (Introduction to Public Law)
ประวัติศาสตร์ ระบบกฎหมาย (History of Legal Systems)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (Juristic Act and Contract)
กฎหมายลักษณะหนี้ (Law of Obligation)
กฎหมายลักษณะทรัพย�สิ น (Property Law)
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
(Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandates and
Undue Enrichment)
กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
(Law of Sale, Exchange and Gift)
กฎหมายลักษณะยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา
(Law of Loan, Suretyship, Mortgage and Pledge)
กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทําของ
(Law of Hire, Hire-Purchase, Hire of Services and Hire of Work)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
(Constitutional Law and Political Institutions)
หลักกฎหมายปกครอง (Principles of Administrative Law)
กฎหมายว�าด�วยการควบคุมฝ�ายปกครอง
(Law on the Control of Administrative Authority)
กฎหมายอาญา: ภาคทัว่ ไป (Criminal Law: General Principles)
กฎหมายอาญา: ภาคความผิด (Criminal Law: Offenses )
กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า (Law of Agency and Brokerage)
กฎหมายลักษณะครอบครัว (Family Law)
กฎหมายลักษณะหุ น้ ส่ วน บริ ษทั (Partnerships and Company)
กฎหมายลักษณะมรดก (Succession Law)
หลักกฎหมายการคลังสาธารณะ (Principles of Public Finance Law)
หลักกฎหมายปกครองท�องถิ่น(Principles of Local Administrative
Law)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 (Law of Criminal Procedure I)

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

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2103 302
2103 303
2103 304
2103 305
2103 306
2104 301
2104 302
2101 401
2101 402
2102 401
2102 402

2102 403
2104 401
2105 401
2105 402
2105 403

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง1 (Law of Civil Procedure I)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2 (Law of Criminal Procedure II)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง 2 (Law of Civil Procedure II)
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (Law of Evidence)
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
(Courts System and Judicial Authority)
กฎหมายระหว�างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law)
กฎหมายระหว�างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
กฎหมายลักษณะตัว๋ เงินและตราสารเปลี่ยนมือ
(Law of Bills and Negotiable Instruments)
กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา (Law on Intellectual Property)
กฎหมายแรงงาน (Labour Law)
หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค�การปกครองส�วน
ท�องถิ่น
(Principles of Public Finance Law and Taxation of Local
Administrative Organizations)
กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)
การว�าความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
(Case Litigation and Legal Document Preparation)
หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
(Legal Profession and Ethics)
นิติปรัชญา (Philosophy of Law)

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

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2) กลุ่มวิชาชี พเลือก
ไม่ น้อยกว่า
12
หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชาชีพเลือกจากกลุ่มวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มวิชา
เดียว ดังนี้
กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ
2101 305 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย (Insurance Law)
2101 306 กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce Law)
2101 307 กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (Consumer Protection Law)

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

2101 308 กฎหมายล้มละลายและการฟื้ นฟูกิจการ
(Law on Bankruptcy and Business Reorganization)
2101 309 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน (Law on Land)
2101 310 วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกทางธุ รกิจ
(Alternative Business Dispute Resolution)
2101 311 กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสิ นค้า รับขน
ประนีประนอมยอมความ
(Law of Deposit, Warehousing, Carriage and Compromise)
2101 312 กฎหมายบริ ษทั มหาชนและตลาดหลักทรัพย์
(Law of Public Company and Stock Exchange Market)
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
2102 303 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
(Introduction to Public Economy Laws)
2102 304 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอํานาจรัฐ
(Law on Inspection of the Exercises of State Power)
2102 305 กฎหมายว่าด้วยการบริ หารองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น
(Law of Administration of Local Administrative Organizations)
2102 306 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(Administrative Court and Procedural Law on Administration)
2102 307 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร
(Law Relating to Town and Country Planning and Construction)
2102 308 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
(Law of Administrative Procedure)
2102 309 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการ
(Laws Relating to State Affairs Administration)
2102 310 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐ (Law of State Contract)
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
2103 307 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน
(Law on Economic Crime and Money Laundering Crime)
2103 308 กฎหมายเกี่ยวกับการสื บสวนและสอบสวน
(Laws Relating to Inquiry and Investigation)
2103 309 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (Criminology and Penology)

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)
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)

2103 310 สัมมนากฎหมายอาญา (Criminal Law Seminar)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2103 311 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศและความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศในทางอาญา
(International Criminal Law and International Criminal Cooperation)
3(3-0-6)
2103 312 กฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Laws Relating to Human Rights in Criminal Justice)
3(3-0-6)
2103 313 กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวติ ประจําวัน
(Criminal Law in Daily Life)
3(3-0-6)
2103 314 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์
(Medical Laws and Forensic Medicine)
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่ างประเทศ
2104 303 กฎหมายเศรษฐกิจระหว�างประเทศ (International Economic Law)
3(3-0-6)
2104 304 กฎหมายศุลกากร (Customs Law)
3(3-0-6)
2104 305 กฎหมายอาเซี ยน (Law of ASEAN)
3(3-0-6)
2104 306 กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน
3(3-0-6)
(International Law of Human Rights)
2104 307 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1 (English for lawyer I)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2104 308 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 (English for lawyer II)
3(3-0-6)
2104 309 กฎหมายเกี่ยวกับความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
(Law of International Economic Cooperation in Greater Mekong
Sub-region : GMS)
3(3-0-6)
2104 310 กฎหมายคนต่างด้าว (Alien Law)
กลุ่มวิชานิตพิ ฒ
ั นบูรณาการศาสตร์
นัก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าในกลุ่ ม นิ ติ พ ัฒ นบู ร ณาการศาสตร์ เ ป็ นวิ ช าชี พ เลื อ ก ต้อ ง
ลงทะเบียนเรี ยนในวิชา 2105 303 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสหวิทยาการ และวิชา 2105 304 สัมมนา
นิติพฒั นบูรณาการศาสตร์ และการฝึ กงานวิจยั
2105 301 ปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ และการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Problems of Human Rights Protection and Violation in Thailand)
2105 302 นิติพฒั นบูรณาการศาสตร์ และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3(3-0-6)
(Legal Studies for Integration and Sustainable Development)
2105 303 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสหวิทยาการ
3(3-0-6)
(Research Methodology in Inter-disciplinary Approach)

2105 304 สัมมนานิติพฒั นบูรณาการศาสตร์ และการฝึ กงานวิจยั
(Seminar on Legal Studies for Developmental Integration
and Research Training)
2105 305 วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Thai Culture and Wisdom and Relating Law)
2105 306 กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
(Law of Public Participation)
2105 307 หลักการใช้ การตีความ และการให้เหตุผลทางกฎหมาย
(Legal Application, Interpretation and Reasoning)
2105 308 กฎหมายสิ่ งแวดล้อม (Law of Environment)
2105 309 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Science and Technology and Law)
2105 310 การเผยแพร่ กฎหมายและวัฒนธรรมเนติธรรม
(Dissemination of Law and Legal Culture)

3(1-4-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3.1.4 แผนการศึกษา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

รหัสและชื่อวิชา
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
1411 101 ภาษาไทยกับการสื่ อสาร หรื อ
1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
1439 100 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ หรื อ
1439 101 กีฬาเพื่อสุ ขภาพ

xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์
xxxx xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์
2101 101 กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
เฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2105 101 ประวัติศาสตร์ ระบบกฎหมาย
รวม

หน่ วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
17 -18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

รหัสและชื่อวิชา
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์
xxxx xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์
xxxx xxx กลุ่มสังคมศาสตร์

เฉพาะ
2101 102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2102 101 กฎหมายมหาชนเบื้องต�น
รวม

หน่ วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
17 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะ
2101 201 กฎหมายลักษณะหนี้
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2101 202 กฎหมายลักษณะทรัพย�สิ น
2102 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2102 202 หลักกฎหมายปกครอง
2103 201 กฎหมายอาญา: ภาคทัว่ ไป
รวม

หน่ วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
19 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

รหัสและชื่อวิชา
1421 406 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

เฉพาะ
2101 203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ ลาภมิควรได้
2101 204 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
2101 205 กฎหมายลักษณะยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา
2101 206 กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน
จ้างทําของ
2102 203 กฎหมายว�าด�วยการควบคุมฝ�ายปกครอง
2103 202 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
รวม

หน่ วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
19 หน่ วย

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

2101 301 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า
เฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2101 302 กฎหมายลักษณะครอบครัว
2102 301 หลักกฎหมายการคลังสาธารณะ
2102 302 หลักกฎหมายปกครองท�องถิ่น
2103 301 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1
2103 302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง1
2104 301 กฎหมายระหว�างประเทศแผนกคดีเมือง
21xx xxx วิชาชีพเลือก
เฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

หน่ วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20 หน่ วย

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

เฉพาะ
2101 303 กฎหมายลักษณะหุน้ ส่ วน บริ ษทั
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2101 304 กฎหมายลักษณะมรดก
2103 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2103 304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง 2
2103 305 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
2103 306 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2104 302 กฎหมายระหว�างประเทศแผนกคดีบุคคล
21xx xxx วิชาชีพเลือก
เฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

หน่ วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่ วย

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

เฉพาะ
2101 401 กฎหมายลักษณะตัว๋ เงินและตราสารเปลี่ยนมือ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2102 401 กฎหมายแรงงาน
2102 402 หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค
�การปกครองส�วนท�องถิ่น
2102 403 กฎหมายภาษีอากร
2105 401 การว�าความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
21xx xxx วิชาชีพเลือก
เฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
เลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่ วย

ปี ที4่ ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

เฉพาะ
2101 402 กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2104 401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2105 402 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
2105 403 นิติปรัชญา
21xx xxx วิชาชีพเลือก
เฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
เลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16 หน่ วยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
1.1 กลุ่มภาษาไทย
1411 101 ภาษาไทยกับการสื่ อสาร (Thai Language and Communication)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดและนําเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบและมี
ตรรกวิจารณ์
Thai language skills to express ideas and issues based on logical and critical thinking
1411 104 ศิลปะการใช้ ภาษาไทย (Thai Language Arts)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีศิลปะทั้งทักษะการรับสารและทักษะการ
ส่ งสาร
Skills in using the Thai language in sending and receiving messages efficiently
1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ
1421 102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1 (Foundation English I)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการฟั ง พูด
อ่าน และเขียน
English for communicative purposes, focusing on improving listening, speaking, reading, and
writing skills
1421 103 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2 (Foundation English II)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวันในระดับที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียน

English for communicative purposes at a higher level, focusing on listening, speaking, reading
and writing skills
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ (Academic English )
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางวิชาการ เน้นทักษะการอ่านทางวิชาการ และพูดเขียนสรุ ปเรื่ องที่
อ่านได้
English for communication in academic contexts focusing on academic reading and sumarize
in both written and oral forms
1421 302 ภาษาอังกฤษสํ าหรั บสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(English for Science and Technology)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริ บททางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้นการอ่านเพื่อการวิเคราะห์
อภิปรายประเด็นสําคัญ และนําเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ
Academic English in the Science and Technology contexts, with an emphasis on reading for
analyzing, discussing key issues and presenting academic opinions
1421 307 ภาษาอังกฤษสํ าหรั บสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (English for Health Science)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริ บททางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เน้นการอ่านเพื่อการวิเคราะห์
อภิปรายประเด็นสําคัญ และนําเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ
Academic English in the Health Science contexts, with an emphasis on reading for analyzing,
discussing key issues and presenting academic opinions

1421 406 ภาษาอังกฤษสํ าหรั บสาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Humanities and Social Sciences)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ภาษาอัง กฤษเชิ ง วิช าการในบริ บ ททางมนุ ษยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ เน้นการอ่ า นเพื่อการ
วิเคราะห์อภิปรายประเด็นสําคัญ และนําเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ
Academic English in the Humanities and Social Sciences contexts, with an emphasis on
reading for analyzing, discussing key issues and presenting academic opinions
1421 001 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (Preparative English I)
3(3-0-6)/S/U
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
เงื่อนไข : มีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ไวยากรณ์พ้นื ฐาน และคําศัพท์ที่พบและใช้บ่อย
Basic grammars and vocabulary skills, with an emphasis on most frequent words
1421 002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (Preparative English II)
3(3-0-6)/S/U
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 1421 001 เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
เงื่อนไข : มีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ไวยากรณ์พ้นื ฐาน ศัพท์ที่พบและใช้บ่อย รวมทั้งกลวิธีที่ช่วยในการอ่านเรื่ องสั้น ๆ
Continuation of basic grammar and vocabulary skills, including reading skills to enable
students to comprehend simple materials
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1101 141 วิทยาศาสตร์ ในชี วิตประจําวัน (Sciences in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญา ระเบียบ
วิธีทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความเป็ นจริ งของสิ่ งต่าง ๆ ในธรรมชาติที่มี
ความสัมพันธ์กบั มนุ ษย์และสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวัน

Development of science, scientific concepts about nature, philosophy, scientific methodology,
science process skills, facts about nature as related to humans and other living things, conservation of
natural resources, scientific and technological innovations in daily life
1101 146 ความหลากหลายทางชี วภาพกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
(Biodiversity and Climate Change)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
เหตุปัจจัยและสถานการณ์ที่เป็ นหลักฐานในปั จจุบนั ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
หลากหลายทางชี วภาพที่เปลี่ ยนแปลงไปเนื่ องจากสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระบบนิ เวศบนบก นํ้าจืด นํ้า
ทะเล ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก การสู ญพันธุ์ การกลายพันธุ์ โรคระบาด โรคอุบตั ิ
ใหม่ ผลต่ อการผลิ ตอาหารและสิ นค้าเกษตร แนวทางแก้ไ ขปั ญหาในระดับ บุ ค คล ระดับ ชาติ และ
นานาชาติ
Causes and present evidence of climate change, causes; present evidence; effects on local,
regional and global biodiversity, including terrestrial, fresh water and marine ecosystem, biological
extinction and mutation, epidemic, emerging diseases, effects on food and agricultural products,
solutional approaches at personal, local and international levels
1101 147 สิ่ งแวดล้ อมกับชี วิต (Environment and Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความสัมพันธ์แบบบูรณาการระหว่างสหสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ความเข้าใจและ
กรอบความคิดเรื่ องสิ่ งแวดล้อมกับชีวติ แหล่งข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม ความสํา คัญของระบบนิ เวศ ทรัพ ยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพ
สถานการณ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เทคโนโลยีและผลกระทบที่เกิ ดขึ้น แนวทางการจัดการ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน กฎหมายสิ่ งแวดล้อม และ
บทบาทเยาวชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
Integrated relationships between disciplines in environmental science, current understandings
and conceptual frameworks in the study of environment and human life, informational resources
about environment, relationships between humans, social, and the environment, the importance of
ecosystems, natural resources, and biodiversity, current status of natural resources consumption,
impact of technology on the environment, scientific approaches to the management of environmental

problems, sustainable development; environmental laws, roles of youth in environmental
management
1101 148 ชี วติ กับจุลนิ ทรีย์ (Life and Microbes)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องในชีวติ ประจําวัน ชนิดและกระบวนการทํางานของ
จุ ลิ นทรี ย ์ ความสั ม พันธ์ ใ นแง่ ที่ มี ป ระโยชน์และโทษของจุ ลิ นทรี ย ์ต่อสิ่ งแวดล้อม จุ ลินทรี ย ์ก่ อโรคที่
เกี่ยวข้องกับชีวติ และสุ ขภาพของมนุษย์ และการนําจุลินทรี ยม์ าบําบัดของเสี ยให้เป็ นประโยชน์
Basic knowledge about microorganisms in human daily life, microorganic types and processes,
positive and negative impacts of microorganisms on the environment, pathogenic microbes and their
relations to human health and life, utilization of microorganisms in waste treatment for better quality
of human life
1102 109 วิทยาศาสตร์ กายภาพในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Physical Sciences in Daily Life)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
เคมี ใ นสิ่ ง ใกล้ตวั การยับยั้งภัย คุ กคามจากฝนกรด เคมีเกี่ ยวกับภาวะโลกร้ อน การปกป้ องชั้น
โอโซนของโลก อาหารและฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหาร โลกของพอลิเมอร์ และพลาสติก การป้ องกันและ
การจัดการกับขยะอันตรายที่ ค วรรู ้ แรงและการเคลื่ อนที่ข องวัตถุ พลังงานกับการดําเนิ นชี วิต การใช้
ประโยชน์ไฟฟ้ าและความปลอดภัย คลื่นกลจากปรากฏการณ์สึนามิ และปรากฏการณ์ทอ้ งฟ้ า
Chemistry in daily life contexts, prevention of the threats of acid rain, the chemistry of
global warming, protection of the ozone layer, food products and their labels, the world of polymers
and plastics, prevention and management of common hazardous wastes, force and motion of objects,
energy and livelihood, electricity usage and safety, mechanic wave of Tsunami, and celestial
phenomena

1103 128 การจัดการเครื่องใช้ ไฟฟ้าในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Household Electrical Appliances in Daily Life)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
แหล่งกําเนิดของไฟฟ้ า ทฤษฎีพ้ืนฐานทางไฟฟ้ าและวงจรไฟฟ้ า การนําหลักการและทฤษฎีทาง
ไฟฟ้ ามาประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยในชี วิตและประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประหยัดพลังงาน
ชนิดต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
Electrical sources, basic principles of electricity and electric circuits , their applications for
safety and cost reduction, common household appliances for daily use, highly efficient energy saving
appliances
1104 113 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Computers in Daily Life)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
การจําแนกประเภทของคณิ ตศาสตร์ จํานวนและสัญลักษณ์ โครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์ การให้
เหตุ ผ ลทางคณิ ตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีท างคณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ก ับศาสตร์ อื่น สถิ ติใ น
ชีวติ ประจําวัน การทํางานของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ ในการทํางาน การใช้อินเตอร์ เน็ตอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
Classification of mathematics, numbers and symbols, mathematical structures, mathematical
reasoning, problem - solving using mathematical methods, mathematics and other sciences,
statistics in daily life, computer operation, computer operating processes in workplace, efficient use of
the Internet
1200 108 อาหารเพือ่ ชี วติ (Food for Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
อาหารหลัก 5 หมู่ และนํ้า ภาคเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร อาหารและประโยชน์ โภชนาการ
สําหรับช่วงวัยต่าง ๆ ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการตรวจประเมินสุ ขภาพ การเลือกซื้ ออาหารที่ปลอดภัย
สมุ นไพรในอาหารและผลดีของสมุนไพรต่อชี วิต พฤกษเคมีเพื่อสุ ขภาพที่ดี กิ จกรรมการผลิ ตอาหาร
สําหรับครัวเรื อน สื่ อการประชาสัมพันธ์ทางการค้าและการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคสิ นค้าอาหาร

Five groups of food staples and water, agricultural sectors and food products, foods and
their benefits, age-appropriated nutrition, basic knowledge on health assessment, food safety and
their selection, herbs in food and their health benefits, phytochemicals for good health, household
food production, commercial advertising and decisions on food products consumption
1502 100 การดูแลสุ ขภาพตามวัย (Age - appropriated Health Care)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
กายสรี ระของเพศชายและหญิง การกําเนิด พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์
การเปลี่ ย นแปลงทางกายสรี ระของหญิง ตั้งครรภ์ การดูแลสุ ขภาพและโภชนาการของหญิ งตั้ง ครรภ์
โภชนาการและวัคซี นสําหรับทารกและเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ วิกฤตและการดูแลด้านสุ ขภาพของวัยรุ่ น
การคุมกําเนิ ด โรคติดเชื้ อทางระบบสื บพันธุ์และการปฏิบตั ิตนเพื่อการป้ องกันโรค ภาวะการมีบุตรยาก
และวิธีการแก้ปัญหา การเปลี่ ยนแปลงทางกายสรี ระของผูส้ ู งอายุเมื่อเข้าสู่ วยั ทอง และการดูแลสุ ขภาพ
ของผูส้ ู งอายุ
Physiology and anatomy of males and females, birth, prenatal developments and defects,
physiological changes during pregnancy, health care and nutrition during pregnancy, nutrition and
vaccination for infants and children, developmental psychology, crisis and health care in
adolescent, birth control, sexually transmitted diseases and prevention, infertility and treatment,
physiological changes in post-menopausal women, health care for the elderly
1503 100 ยาในชี วติ ประจําวัน (Drugs in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย สิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ ยวกับยา แนวความคิดเกี่ ยวกับอาหาร
เสริ มสุ ขภาพและยา หลักการเลือกใช้ยาอย่างถูกต้อง การใช้ยาในทางที่ไม่เหมาะสมในสังคมไทย ผลไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา
Behaviors of drug consumption in Thai society, consumer rights, dietary supplement and
drug concepts of appropriate drug use, inappropriate drug use in Thai society, adverse effects of drugs

1503 102 สมุนไพรเพือ่ สุ ขภาพและความงาม (Herbs for Health and Beauty)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ประเภทและลักษณะของเครื่ องสําอางชนิดต่าง ๆ ประโยชน์และโทษของเครื่ องสําอางที่ผลิตจาก
สารเคมี แ ละสมุ น ไพรเพื่ อ เสริ ม สุ ข ภาพและความงาม อาหารเสริ ม สุ ข ภาพและสปา การเลื อ กใช้
เครื่ องสําอาง การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี ผลไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้เครื่ องสําอางอย่างไม่ถูกต้อง
Types and characteristics of various cosmetic products, advantages and disadvantages of
chemicals and herbal extracts in health and beauty products , dietary supplement products and spa,
selection and storage of cosmetic products, adverse effects associated with misuse of cosmetics
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
3.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์
1432 110 มนุษย์ กบั การใช้ เหตุผล (Man and Reasoning)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั เหตุผล ลักษณะของการใช้เหตุผล รู ปแบบของการใช้เหตุผล
การประเมินการอ้างเหตุผล ข้อบกพร่ องของการใช้เหตุผล รวมถึงการอ่านวิเคราะห์บทความ
Relationship between human and reason, characteristics and patterns of reasoning, assessment
of reasoning, logical fallacies, critical reading of articles
1431 102 ปรัชญากับชี วติ และสั งคม (Philosophy in Life and Society )
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ปั ญหา
สําคัญในทางปรัชญาสาขาอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้ จริ ยศาสตร์ และสุ นทรี ยศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคน
ไทยซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของศาสนาต่างๆ ที่หลากหลาย
Definition, characteristics, and scope of western and eastern philosophy, issues in metaphysics,
epistemology, ethics, aesthetics, Thai philosophy from diverse religion perspectives

1431 101 มนุษย์ กบั สุ นทรี ยภาพ (Man and Aesthetics)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความงามที่ดาํ รงอยูใ่ นธรรมชาติ ความงามในศิลปะ ความงามและความอัปลักษณ์จากสิ่ งที่มนุษย์
สร้ างขึ้นซึ่ งปรากฏอยู่ในสังคมและสิ่ งแวดล้อม การวิเคราะห์ตามหลักอัตวิสัย ภววิสัย และอัตภววิสัย
ร่ วมกับผูเ้ รี ยน และภาพรวมเรื่ องความงามขั้นพื้นฐาน
Beauty in nature and in artistic creation, manmade beauty and ugliness in human society and
natural surroundings, subjective, objective and relative judgments of aesthetics, conceptual overview
of aesthetics
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่ นอีสาน เครื่ องมือการวิเคราะห์จาก
มรดกทางปั ญญาของไทย หัว ข้อ ที่ อ ยู่ใ นความสนใจเกี่ ย วกับ ทางเลื อกของความเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปั จจุบนั
Development of Thai society and culture, Northeastern Thai cultures, analytical tools from
Thai intellectual heritage, selected topics related to alternatives available amidst social, economic, and
cultural changes
1438 100 ศิลปะเพือ่ การพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความเป็ นมาและลักษณะของศิลปะในแขนงต่างๆ ทั้งที่เป็ นศิลปวัตถุและศิลปะเคลื่อนไหวซึ่ งมี
บทบาทในการช่ วยพัฒนาอารมณ์ การเลื อกใช้ศิ ลปะเพื่อส่ ง เสริ ม การแสดงออกที่ส ร้ างสรรค์ อันจะ
นําไปสู่ การพัฒนาอารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อสร้างคุณภาพชีวติ และสุ นทรี ยภาพทางศิลปะ
General background and features of arts in various forms including artistic artifacts and
dynamic arts encouraging emotional refinement, the use of arts in creative self-expression leading to
emotional refinement, social intelligence, and intellectual improvement quality of life which form
spiritual uplift and aesthetics

1435 100 ดนตรีกบั ชี วติ (Music and Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
องค์ประกอบของดนตรี และความสัมพันธ์ของดนตรี ที่มีต่อมนุษย์ จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของ
ดนตรี ที่มีต่อวิถีชีวติ และสังคม
Elements of music, relationships between music and humans, purposes and roles of music in
human lifestyles and society
3.2 กลุ่มสั งคมศาสตร์
1441 100 มนุษย์ กบั สั งคม (Man and Society)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
มิติของสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา ชาตินิยม บริ โภคนิยมกับโลกาภิวตั น์ ชนชั้น
เพศ สถานะ และปั ญหาการเมืองไทย
Social science and science dimensions, sociology, nationalism, consumerism and globalization,
class, gender, status and Thai political problems
1442 100 วัฒนธรรมร่ วมสมัย (Contemporary Culture)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
มโนทัศ น์ ข องวัฒ นธรรม การวิ เ คราะห์ ป รากฏการณ์ ร่ ว มสมัย โครงสร้ า งและอํา นาจของ
วัฒนธรรม ทั้งระดับสังคมไทยและสังคมโลก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในเรื่ อง
โลกาภิวตั น์ รัฐชาติ ชาติพนั ธุ์ ความเชื่อศาสนา เพศ
Cultural concepts, analysis of contemporary cultural phenomena, cultural structures and powers
in Thai society and global society, analysis of cultural relationships concerning issues such as
globalization, nation state, ethnicity, religious beliefs, gender
1443 200 กฎหมายกับสั งคม (Law and Society)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี บทบาทและกลไกของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบและโครงสร้างทาง
สังคม กฎหมายกับการควบคุมทางสังคม รู ปแบบและวิธีการบังคับใช้กฎหมาย

Concepts, theories, roles, and mechanisms of law, relationships between law and social systems
and structures, law and social regulations, patterns and methods of law enforcement
1445 100 พลวัตสั งคมไทย (Dynamics of Thai Society)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
แนวคิด พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมไทย ในประเด็น
การเข้าสู่ ทุนนิยม พัฒนาการประชาธิ ปไตย ลักษณะชาตินิยมของไทย อุดมการณ์และกลุ่มทางสังคมต่างๆ
Concepts, development and relationships between Thai’s economy and with respect to
capitalist transformation, development towards democracy, Thai nationalism, ideologies and social
factions
1446 101 ศิลปะการดําเนินชี วติ (Art of Living)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
มนุ ษย์กบั การคิด ความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว
และสังคม การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์และการสื่ อสาร
Man and thinking, understanding of self and others, roles, duties and responsibilities in family
and society, teamwork, personality and social etiquettes, interpersonal relationships and
communication
1447 200 มนุษย์ กบั การสื่ อสาร (Man and Communication)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความสําคัญและความจําเป็ นของการสื่ อสาร กระบวนการ องค์ประกอบ และรู ปแบบในการ
สื่ อสารของมนุ ษย์ หน้าที่และบทบาทของการสื่ อสารในสังคมสมัยใหม่ การสื บค้นสารสนเทศ และการ
นําเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่ อสาร
Importance and need for communication, processes, elements and forms of human
communication with an emphasis on functions and roles of communication in modern society, search
and utilization of information for communicative purposes

1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Buddhist Economics and Sufficiency Economy)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความสําคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์ เปรี ยบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์ กบั เศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก
ความเข้าใจมนุ ษย์แบบพุทธ การบริ โภค การผลิต การกระจายผลผลิตภายใต้บริ บทพุทธเศรษฐศาสตร์
และบทบาทภาครัฐ เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Importance of Buddhist Economics, comparison between Buddhist Economics and mainstream
Economics, understanding of human beings context through Buddhism, consumption, production and
product distribution in Buddhist Economics context and government’s roles, sufficiency economy and
sustainable development
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ศาสตร์ แห่งการบริ หาร แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบตั ิดา้ นเศรษฐศาสตร์ การจัดการองค์กร
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การเงิน การบัญชี ภาษี
ธุ รกิจระหว่างประเทศ การบริ หารความเสี่ ยง การประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และตัดสิ นใจในโลกธุ รกิจ
Science of management, concepts, theories and practice in economics, organization
management, human resources management, marketing, efficiency and effectiveness improvement,
finance, accounting, taxation, international business, risk management, application for business
analysis and decision making
1703 110 ทักษะการเงินในชี วติ ประจําวัน (Finance Skills in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ศาสตร์ แห่ งการบริ หารการเงิ นในชี วิตประจํา วันสําหรั บ บุ ค คลและครอบครั ว กระบวนการ
วางแผนการเงินและการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุดว้ ยการรู้จกั ใช้เงินเพื่อสุ ขภาพ การพักผ่อน
บันเทิง และการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์
Management of daily life personal finance, personal financial planning process, financial
planning for retirement with an emphasis on developing the quality of personal life in both mental
and physical aspects

3.3 กลุ่มพลศึกษา
1439 100 การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ (Exercise for Health)
1(0-2-1)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
การออกกําลังกาย ประโยชน์ ขั้นตอน และข้อควรระวังในการออกกําลังกายประเภทต่าง ๆ
การทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง
Exercise, health benefits of exercise, comprehension, processes, cautions and types of doing
exercises, self efficiency test
1439 101 กีฬาเพือ่ สุ ขภาพ (Sports for Health)
1(0-2-1)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ทักษะพื้นฐาน กฎ กติกาของกีฬาประเภทต่าง ๆ การเล่น และการแข่งขันกีฬา
Basic skills, rules and regulations, applications of basic skills in playing and competing
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาชี พบังคับ
2101 101 กฎหมายแพ่ ง : หลักทัว่ ไป (Civil Law : General Principles)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมาย และความสํา คัญของกฎหมาย สภาพบัง คับ ของกฎหมายเหนื อบุ ค คล เวลา และ
สถานที่ ความเป็ นมา วิวฒั นาการทางกฎหมาย ระบบกฎหมายสากล ลักษณะและระบบกฎหมายไทยใน
อดีต-ปั จจุบนั ประเภทและบ่อเกิดของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย นิติวิธี ที่มาของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของไทย กฎหมายลักษณะบุคคล สิ ทธิ การใช้สิทธิ และหลักทัว่ ไปใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่บญั ญัติไว้ในบรรพ 1
Definition and importance of law. Law enforcement in terms of persons, time and place.
History and evolution of law. International legal systems. Characteristics and Thai legal system both in
the past and present. Categories and sources of law. Hierarchy of law. Law enforcement. Legal methods
and sources of Thai Civil and Commercial Code. Law on Persons. Rights and exercise of rights. The
general principles as provided in Book I of Civil and Commercial Code

2102 101 กฎหมายมหาชนเบือ้ งต�น (Introduction to Public Law)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของระบบกฎหมายมหาชน ความหมาย ลักษณะเฉพาะและขอบเขต
ของกฎหมายมหาชน การแบ่ ง แยกประเภทของกฎหมายภายใน ขอบเขตของกฎหมายมหาชน
องค์ประกอบและรู ปแบบของรัฐ สถาบันทางกฎหมายมหาชน การเป็ นนิติบุคคลมหาชนและสถาบันต่างๆ
ของรัฐ หลักประชาธิ ปไตย อํานาจอธิ ปไตย นิติรัฐ นิติวิธี ประโยชน์มหาชน การกระทําของรัฐในทาง
นิติบญั ญัติ บริ หาร และตุลาการ ทั้งนี้โดยเทียบเคียงกับกฎหมายเอกชน
The history and evolution of public law system. Definition, specialty and scope of public law.
Classification of law under the sphere of public law. Components and formats of states. Public law
institutions. Status of public law juristic persons and state institutions. Principles of democracy.
Sovereignty power. Legal state. Legal methods. Public interest. Public actions in legislative,
administrative and judiciary aspects with comparison to private law
2105 101 ประวัติศาสตร์ ระบบกฎหมาย (History of Legal Systems)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อและวัฒนธรรมกับระบบ
กฎหมายไทย วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายในสมัยต่างๆ อิทธิ พลของประเทศตะวันตก
ต่อการเปลี่ ยนแปลงระบบกฎหมายไทย การปฏิรูประบบกฎหมายและผลกระทบต่อสังคมไทย ระบบ
กฎหมายภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แนวโน้มกฎหมายในยุคโลกาภิวตั น์
Relationship between Thai legal system with politics, administration, society, economy, beliefs
and culture. Evolution and changes of legal system in different eras. The Western influence on changes
of Thai legal system. Thai legal system and its impacts on Thai society. Thai legal system after
the change of political system in B.E.2475. Trends of Thai legal system in the globalization era
2101 102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสั ญญา (Juristic Act and Contract)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี

3(3-0-6)

ความหมายของนิ ติกรรม องค์ประกอบของนิ ติกรรม แบบของนิ ติก รรม การบกพร่ องในการ
แสดงเจตนา โมฆะกรรม โมฆียกรรม ระยะเวลา อายุความ ความหมายของสัญญา คําเสนอ คําสนอง ผล
ของสัญญา มัดจําและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญา
Definition of juristic act. Components of juristic act. Forms of juristic art. Deficiency of
intention expression. Void act. Voidable act. Term. Prescription. Definition of contract. Offer.
Acceptance. Effects of contract. Deposit and penalty. Cancellation of contract
2101 201 กฎหมายลักษณะหนี้ (Law of Obligation)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
บทเบ็ดเสร็ จทัว่ ไป วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิ ทธิเรี ยกร้อง และ
ความระงับแห่งหนี้ตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2
General provisions. 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
2101 202 กฎหมายลักษณะทรัพย�สิ น (Property Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
บทเบ็ดเสร็ จทัว่ ไปเกี่ ยวกับทรัพย์สิน กรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิ ครอบครอง ภาระจํายอม สิ ทธิ อาศัย สิ ทธิ
เหนื อพื้นดิ น สิ ทธิ เก็บกิ น และภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บรรพ 1 และบรรพ 4
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
2101 203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ งและลาภมิควรได้
(Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandates
and Undue Enrichment)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี

3(3-0-6)

ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด กฎหมายลักษณะละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสิ นไหมทดแทน
เพื่อละเมิ ดและนิ รโทษกรรม หลักกฎหมายเกี่ ยวกับจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปั ญหาเกี่ยวกับการกระทําละเมิด
ในปัจจุบนั และแนวคิดในการแก้ไขปั ญหา
Theories of liability for wrongful acts. Law of wrongful acts. Liability for wrongful acts.
Compensation for wrongful acts and justifiable acts. Legal principles of management of affaires without
mandate and undue enrichment. As provided in Book II of Civil and Commercial Code. State officials’
liability for wrongful acts. Problems arising from wrongful acts at present and concepts of problem
solution
2101 204 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลีย่ น ให้ (Law of Sale, Exchange and Gift)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
สภาพและหลักสําคัญของสัญญาซื้อขาย หน้าที่และความรับผิดของผูข้ าย หน้าที่ของผูซ้ ้ื อ การซื้ อ
ขายเฉพาะอย่าง แลกเปลี่ยน และให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 3
Conditions and important principles of sale contract. Duties and liabilities of seller. Duties of
purchaser. Some particular kinds of sales. Exchange and Gift. As provided in Book III of Civil and
Commercial Code
2101 205 กฎหมายลักษณะยืม คํา้ ประกัน จํานอง จํานํา
3(3-0-6)
(Law of Loan, Suretyship, Mortgage and Pledge)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความเป็ นมา ความหมาย ความสําคัญ ปั ญหาและลักษณะของการยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา
ตามที่บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 และหลักประกันหนี้ ตามกฎหมายอื่นๆ
รวมทั้งปั ญหาการคํ้าประกันในยุคโลกาภิวตั น์
History, definition, importance, problems of loan, suretyship, mortgage and pledge. As
provided in the Book III of Civil and Commercial Code. Other collaterals as provided in other statutes
as well as some problems arising from suretyship in the globalization era
2101 206 กฎหมายลักษณะเช่ าทรัพย์ เช่ าซื้อ จ้ างแรงงาน จ้ างทําของ
(Law of Hire, Hire-Purchase, Hire of Services and Hire of Work)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
บทเบ็ดเสร็ จทัว่ ไปเกี่ ยวกับเช่ าทรัพย์ หน้าที่และความรับผิดของผูใ้ ห้เช่ า หน้าที่และความรับผิด
ของผูเ้ ช่า ความระงับแห่ งสัญญาเช่ า เช่าซื้ อ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทําของ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 3 ลักษณะ 4-7 สัญญาลิสซิ่ ง สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่ าธรรมดา
ปั ญหาช่องว่างทางกฎหมายและแนวคิดในการแก้ปัญหา
General provisions of law of hire. 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 Title III-VII of Civil and Commercial Code. Leasing contract. Special bilateral contract
superseding a normal hire contract
2102 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
(Constitutional Law and Political Institutions)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ประวัติศาสตร์ วิวฒั นาการ ความหมาย และประเภทของรัฐธรรมนูญ ปรัชญาของแนวคิดต่าง
ๆ ของระบบรัฐธรรมนูญนิ ยม แนวคิดเกี่ยวกับสิ ทธิ และเสรี ภาพตลอดจนหลักประกันการคุม้ ครองสิ ทธิ
และเสรี ภาพ หลักประชาธิ ปไตย หลักนิติรัฐ หลักนิ ติธรรม หลักการแบ่งแยกอํานาจอธิ ปไตยและการ
ถ่วงดุ ล อํา นาจซึ่ ง กันและกัน ระบบการควบคุ ม มิ ใ ห้ก ฎหมายขัดกับ รั ฐธรรมนู ญตามหลัก ความเป็ น
กฎหมายสู งสุ ด โครงสร้างและเนื้ อหาของรัฐธรรมนูญไทย ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญไทย
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. Political party system and election as
provided by Thai constitutions
2102 202 หลักกฎหมายปกครอง (Principles of Administrative Law)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี

3(3-0-6)

ความหมายและลัก ษณะทัว่ ไปของฝ่ ายปกครอง และกฎหมายปกครอง บ่ อเกิ ดของกฎหมาย
ปกครอง หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการ
กระทําของฝ่ ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ
กระบวนการปฏิบตั ิราชการของฝ่ ายปกครอง การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิ ติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน การจัดองค์กรและบุคลากรของรัฐฝ่ ายปกครอง
Definition and general characteristics of administrative sector and administrative law. Origin of
administrative law. Foundation of administrative law. Application and interpretation of administrative
law. Theories of administrative acts. Legality of administrative acts. Regulations relating to the duty
performance of administrative officers. Establishment and legal status of public juristic persons.
Organization and personnel management of administrative state officials
2102 203 กฎหมายว�าด�วยการควบคุมฝ�ายปกครอง
2(2-0-4)
(Law on the Control of Administrative Authority)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
แนวคิดและความจําเป็ นในการจัดระบบการควบคุมฝ่ ายปกครอง วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ฝ่ ายปกครอง การกระทํา ของฝ่ ายปกครองที่ อยู่ภายใต้ก ารควบคุ ม ระบบการควบคุ ม โดยประชาชน
การควบคุมโดยองค์กรของรัฐฝ่ ายปกครอง การควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ ายปกครอง การควบคุมโดย
องค์กรตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การควบคุมโดยศาลปกครอง หลักความรับผิดชอบของฝ่ ายปกครอง
Concept and necessity of control of the administrative authority. Objectives of control of the
administrative authority. Administrative acts subject to certain form of control. Control by public.
Control by other administrative state agencies. Control by external administrative agencies. Control by
judiciary agencies, especially the Administrative Court. Liability of administrative sector
2103 201 กฎหมายอาญา: ภาคทัว่ ไป (Criminal Law: General Principles)
4(4-0-8)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวา่ ด้วยความรับผิด ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา ความ
รับผิดในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ ผูใ้ ช้ ผูส้ นับสนุ น การกระทําความผิดหลายบท
หรื อหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทางอาญา วิธีการเพื่อความปลอดภัย
และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุ โทษ

General characteristics of criminal law. Theories of liability. Scope of criminal law
enforcement. Criminal liability. Attempts of criminal offenses. Principal. Instigator. Accessory.
Concurrence of offenses. Recidivism Prescription. Punishment. Measures of safety. Legal principles
applied on petty offenses

2103 202 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด (Criminal Law: Offenses)
4(4-0-8)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา
และความผิดลหุ โทษ
Legal principles relating to different offenses as provided by the Title II and III of Penal Code
and petty offenses
2101 301 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้ า (Law of Agency and Brokerage)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
บทเบ็ดเสร็ จทัว่ ไป หน้าที่ และความรั บ ผิดของตัวแทนต่อตัวการ หน้า ที่ และความรั บผิดของ
ตัวการต่อตัวแทน ความรั บผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก ความระงับสิ้ นไปแห่ งสัญญา
ตัวแทน ตัวแทนค้าต่า ง นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 3 ลักษณะ 15 และ 16
ปัญหาข้อพิพาทและแนวคิดในการแก้ปัญหา
General provisions. Duties and liabilities of agent to principal. Duties and liabilities of principal
to agent. Discharge of agency contract. Commission agent. Agent. As provided in Title XV and XVI of
Book III of Civil and Commercial Code. Relating problems / disputes and concepts for resolution
2101 302 กฎหมายลักษณะครอบครัว (Family Law)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
การหมั้น เงื่ อนไขแห่ งการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริ ยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริ ยา
ความเป็ นโมฆะของการสมรส การสิ้ นสุ ดแห่งการสมรส บิดามารดากับบุตร บิดามารดา สิ ทธิ และหน้าที่
ของบิดามารดาและบุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม ค่าอุปการะเลี้ ยงดู ปั ญหาข้อพิพาททางกฎหมาย
และแนวคิดในการแก้ไขปั ญหา

Engagement. Legal requirements of marriage. Relationship of husband and wife. Property of
husband and life. Annulment of marriage. Termination of marriage. Duties of mother/father to children.
Rights and duties of mother/father and children. Custody. Adoption. Alimony. Relating legal disputes
and concepts for solution

2101 303 กฎหมายลักษณะหุ้นส่ วน บริษัท (Partnerships and Company)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
บทเบ็ดเสร็ จทัว่ ไปเกี่ ยวกับหุ ้นส่ วนบริ ษทั ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ บทวิเคราะห์ศพั ท์ ความเกี่ ยวพัน
ระหว่างผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนด้วยกันเอง ความเกี่ ยวพันระหว่างผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนกับบุคคลภายนอก การเลิ กและ
ชําระบัญชี ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ การจดทะเบียนห้างหุ ้นส่ วนสามัญ การควบห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนเข้า
ด้วยกัน ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สภาพและการตั้งบริ ษทั จํากัด หุ ้นและผูถ้ ื อหุ ้น วิธีจดั การบริ ษทั
จํากัด การสอบบัญชี และอื่นๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะ 22
General principles of partnership, company and ordinary partnership. Definitions of relating
terms. Relationship of partners. Relationship of partners and third party. Dissolution and liquidation of
ordinary partnership. Registration of ordinary partnership. Conglomeration of registered partnerships,
limited partnerships, limited companies. Conditions and establishment of limited companies. Shares and
shareholders. Management of company affairs. Audit and other relating provisions in the Title XXII of
Civil and Commercial Code
2101 304 กฎหมายลักษณะมรดก (Succession Law)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
บทเบ็ดเสร็ จทัว่ ไปเกี่ ยวกับมรดก สิ ทธิ โดยธรรมในการรับมรดก พินยั กรรม วิธีจดั การและปั น
ทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผรู ้ ับ อายุความ ปั ญหาข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดก
General provisions of succession. Legal rights of succession. Wills. Administration and
distribution of an estate. Vacant estates. Prescription. Disputes and problems relating to succession
2102 301 หลักกฎหมายการคลังสาธารณะ (Principles of Public Finance Law)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี

3(3-0-6)

ที่ ม า ทฤษฎี แนวคิ ดพื้นฐานและวิวฒั นาการของกฎหมายการคลัง หลักกฎหมายที่ เกี่ ย วกับ
การเงิ นการคลัง วิธีการงบประมาณ สถาบันการเงินและการคลัง นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ
รายได้ รายจ่ายของรัฐ หนี้ สาธารณะ วิธีการจัดทํางบประมาณของรัฐ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ
การควบคุมการเงินและการคลังของรัฐในรู ปแบบต่าง ๆ
Origin, theories, foundation and evolution of public finance law. Legal principles of public
finance law, budget, public financial institutions. State budgetary and financial policy. State revenue
and expenditure. Public debt. State budgeting and scrutiny of state expense. Different forms of control
of state budget and finance
2102 302 หลักกฎหมายปกครองท�องถิ่น (Principles of Local Administrative Law)
2(20-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดพื้นฐาน วิวฒั นาการของการปกครองท้องถิ่ น การจัดระเบียบ
ราชการส่ วนท้องถิ่ น กฎหมายการปกครองท้องถิ่นตามหลักการกระจายอํานาจ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายไทยในปั จจุบนั อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น การกําหนดนโยบาย
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่ นและการจัดบริ การสาธารณะ ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น การกํากับดูแลองค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
Definition, importance, foundation, evolution of local administrative law. Arrangement of local
administrative state agencies. Local administrative law adhering to the principle of decentralization.
Current local administrative agencies as provided in Thai law. Authority of local administrative
agencies. Policy identification. Management of local resources and provision of public service. Local
regulations. Supervision of local administrative agencies. Public participation in local administration
2103 301 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1 (Law of Criminal Procedure I)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลัก กฎหมายเกี่ ย วกับ การดํา เนิ น คดี อ าญา หลัก ทั่ว ไป อํา นาจพนัก งานสอบสวนและศาล
หมายเรี ยกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก ค้น และปล่อยชัว่ คราว การสอบสวน การชันสู ตรพลิกศพ
การฟ้ องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2
Legal provisions of criminal prosecution. General rules. Authority of inquiry officers and
courts. Summons and warrant. Arrest, custody, detention, search and provisional release. Investigation.

Autopsy. Civil litigation relating to criminal case. As provided in Part I and II of Criminal Procedure
Code

2103 302 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ�ง 1 (Law of Civil Procedure I)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง ภาค 1 บททัว่ ไป ภาค 2 ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
อุทธรณ์และฎีกา
Principles of civil procedure law. Division I – General Provisions. Division II – Procedure in
Courts of First instance. Division III – Appeals and Dika appeals
2103 303 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 2 (Law of Criminal Procedure II)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
การฟ้ องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้ อง การพิจารณาคําพิพากษา และคําสั่งการอุทธรณ์ และฎีกา
การบังคับตามคําพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็ นเบาและลดโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ,4 ,6 และ 7
Criminal prosecution. Preliminary hearing. Trial. Adjudication and court decree. Appeals and
Dika appeals. Enforcement of judgment and costs. Pardon. Commutation and reduction of punishment.
As provided in the Division 3, 4, 6 and 7 of Criminal Procedure Code
2103 304 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ�ง 2 (Law of Civil Procedure II)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักกฎหมายว่าด้วย วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษา การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อคําสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4
Legal provisions of provisional measures before judgment and execution of judgments or court
orders. As provided in the Division IV of Civil Procedure Code

2103 305 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (Law of Evidence)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักกฎหมายทัว่ ไปของพยานหลักฐาน หลักกฎหมายพยานหลักฐานที่บญั ญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐานในการ
ดําเนินคดีแพ่ง และ คดีอาญา
General principles of law of evidence. Legal principles as provided in the Civil Procedure
Code, Criminal Procedure Code. Evidence in civil and criminal cases
2103 306 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
(Courts System and Judicial Authority)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ที่มา ระบบศาลในประเทศไทย ความหมายของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ลําดับชั้นของศาล การ
จัดตั้งหรื อยกเลิกศาล เขตอํานาจศาล ผูพ้ ิพากษาในศาลชั้นต่าง ๆ อํานาจของผูพ้ ิพากษาในตําแหน่งต่าง ๆ
องค์คณะผูพ้ ิพากษาและอํานาจของผูพ้ ิพากษานายเดียว การจ่ายสํานวนคดี การเรี ยกคืนหรื อโอนหรื อขอ
คืนสํานวนคดี
Origin of 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 and authority of an individual judge. Assignment of caseload. Revocation, transfer
and return of cases
2104 301 กฎหมายระหว�างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิ ดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในทาง
ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน เขตอํานาจแห่ งรัฐ
กฎหมายทะเล กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ เอกสิ ทธิ์ และความคุม้ กันทางการทูตและกงสุ ล การระงับ
ข้อพิพาทในทางระหว่าง ประเทศโดยสันติวิธี ศาลอาญาระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน

Definition of international law. Origin of international law. Persons in international law.
Relationship between international and internal laws. State’s jurisdiction. Marine law. International
organization law. Privileges and immunity for diplomats and consuls. International dispute resolution
with peaceful methods. International Criminal Court and international law on human rights

2104 302 กฎหมายระหว�างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคน
ชาติและคนต่างด้าวการขัดกันแห่งกฎหมาย การดําเนินคดีที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ
Definition and nature of private international law. Nationality. Status of national and alien.
Conflict of laws. Prosecution involved with more than one state
2101 401 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลีย่ นมือ
2(2-0-4)
(Law of Bills and Negotiable Instruments)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมายของตราสารเปลี่ยนมือ การโอนสิ ทธิ เรี ยกร้อง หลักผูร้ ับโอนโดยสุ จริ ตมีสิทธิ ดีกว่าผู้
โอน ลูกหนี้ ช้ นั ต้น ลูกหนี้ ช้ นั สอง หลักการสะสมตัวลูกหนี้ ของลูกหนี้ ช้ นั สอง ประเภทของตัว๋ เงิน หลัก
ทัว่ ไปของตัว๋ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ตัว๋ เงินหาย และตัว๋ เงินถูกลัก บัญชีเดินสะพัด
Definition of negotiable instruments. Transfer of claims. Principle of an assignee in good faith
entitled to better rights than the transferor. Primary party. Secondary party. Principle of accumulation of
secondary contract. Categories of bills. General rules of bills, bills of exchange, promissory notes and
checks. Prescription. Forged, stolen and lost bills. Current Account
2101 402 กฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา (Law on Intellectual Property)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี

3(3-0-6)

กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ประเภทของงานอันมีลิขสิ ทธิ์ เงื่อนไขทัว่ ไปในการได้มาซึ่ งสิ ทธิ ลักษณะของ
งานที่ได้รับการคุม้ ครอง งานที่ไม่ได้รับความคุ ม้ ครอง เจ้าของงานอันมีลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ ของนักแสดงสิ ทธิ
ของผูท้ รงสิ ทธิ และการละเมิดสิ ทธิ์ และข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิ ทธิ์ กฎหมายสิ ทธิ บตั ร ประเภทของ
สิ ท ธิ บ ัต ร งานที่ ข อรั บ สิ ท ธิ บ ัต รได้ อนุ สิ ท ธิ บ ัต ร การละเมิ ด สิ ท ธิ บ ัต รและอนุ สิ ท ธิ บ ัต ร กฎหมาย
เครื่ องหมายทางการค้า ประเภทของเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ การคุม้ ครอง
เครื่ องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน และเครื่ องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว การละเมิดเครื่ องหมายการค้า
ปั ญหาข้อพิพาทและวิธีการระงับข้อพิพาท
Copyright law. Types of works entitle to copyright. General conditions for copyright
acquisition. Characteristics of protected works. Unprotected works. Copyright owner. Right of
performer. Rights of copyright holder. Copyright violation and exceptions of violation offense. Patent
law. Types of patent. Works entitled to patent acquisition. Sub patent. Patent and sub patent violation.
Trademark law. Types of trademarks. Trademark entitled to registration. Protection of unregistered
trademarks and registered trademarks. Trademark violation. Dispute problems and resolution
2102 401 กฎหมายแรงงาน (Labour Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความเป็ นมาของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
History of labour law. Contract of hire of services. Labour protection law. Labour relationship
law. Compensation Law. Law of labour court establishment and procedure in labour court
2102 402 หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค�การปกครองส�วนท�องถิ่น
2(20-4)
(Principles of Public Finance Law and Taxation of Local Administrative Organizations)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐาน หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคลังและการภาษีอากรขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น ปั ญหาการจัดเก็บรายได้และแนวทางในการแก้ไข การจัดทําแผนงานโครงการและการ
บริ หารงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น การควบคุ มตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการกระจายอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การ

ปกครองส่ วนท้องถิ่นในขอบเขตที่เกี่ยวกับการการคลัง ภาษีอากรและงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
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. Legalized decentralization plan of public
financial, taxation and budget for local administrative agencies

2102 403 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักการ นโยบายและทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บงั คับในปั จจุบนั อาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หลักพื้นฐานของกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งสนธิสัญญาภาษี
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. For example, personal
income tax, juristic person income tax, value added tax, specific business tax. Fundamental principles
of excise law. Tax treaties
2104 401 กฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ (International Trade Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
วิวฒั นาการ ที่มา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของ
รัฐกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขายสิ นค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS การชําระราคาระหว่าง
ประเทศ การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุ รกิจการขนส่ งระหว่าง
ประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับขนส่ งระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
Evolution, origin and basic economic theories of international trade. State roles on international
trade. International sale contract. INCOTERMS. International price payment. Resolution of

international trade disputes. International to international transport business. Laws relating to
international transport. Marine Carriage Act B.E.2534
2105 401 การว�าความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
3(2-2-5)
(Case Litigation and Legal Document Preparation)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความสําคัญของทนายความและวิชาชีพทนายความ บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม
วิธีการว่าความ วิธีการเตรี ยมคดี วิธีการให้คาํ ปรึ กษา การฝึ กภาคปฏิบตั ิในการเขียนคําฟ้ อง คําร้อง การ
สื บพยาน การให้คาํ ปรึ กษาทางกฎหมาย และการฝึ กปฏิ บตั ิว่าความในสถานการณ์ จาํ ลองกระบวนการ
พิจารณาคดี
Importance of attorney and legal profession. Roles of attorney in justice system. Case litigation,
preparation and advice provision. Field training with emphasis on writing a plaint and an answer,
conducting an examination and giving an advice. Practice in a moot court
2105 402 หลักวิชาชี พและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย (Legal Profession and Ethics)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
วิวฒั นาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ มรรยาทและวินยั
อุ ดมคติ องค์ก ารก่ อตั้ง และควบคุ ม ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางกฎหมาย ปั ญหาเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรมของนัก
กฎหมายในการประกอบวิชาชีพและการดํารงชีวติ ในสังคม
Evolution of legal profession. Duties and jobs of lawyers in different areas. Ethics/discipline,
ideology and establishment of an organization to control the performance of legal practitioners.
Problems relating to lawyers’ problems in legal practice as well as social conformity
2105 403 นิติปรัชญา (Philosophy of Law)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
วิวฒั นาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่ในอดี ตจนถึ งปั จจุบนั ตลอดจนปั ญหา
รากฐานแห่งกฎหมาย
Evolution of concepts relating to legal philosophy from the past to present. Discussion of
fundamental legal problems

2) กลุ่มวิชาชี พเลือก
กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ
2101 305 กฎหมายเกีย่ วกับการประกันภัย (Insurance Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 การคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย
Legal principles of insurance law, as provided in Book III of Civil and Commercial Code.
Protection of car accident injured persons. Other relating law. Problems arising from insurance contract
2101 306 กฎหมายพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
โครงสร้ างและองค์ประกอบของ E-Commerce ปั ญหาและอุปสรรคพื้นฐานของ E -Commerce
ในไทย การจดทะเบี ยนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของไทย หลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับการทําธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สัญญาทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ปั ญหาช่ องว่างทางกฎหมายของ
ระบบรัก ษาความปลอดภัยพาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิ กส์ ปั ญหาช่ องว่า งทางกฎหมายที่เกี่ ย วข้องกับการทํา
ธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Structure and components of E-Commerce. Problems and fundamental obstacles of
E-Commerce in Thailand. Registration of electronic commerce in Thailand. Fundamental principles of
electronic transactions. Electronic signature. Electronic contract. Problems of legal loopholes
concerning with electronic transactions
2101 307 กฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
วิ ว ฒ
ั นาการของกฎหมายคุ ้ม ครองผู้บ ริ โ ภค การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้บ ริ โ ภคตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติการคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติความรับต่อความเสี ยหายที่เกิ ดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2540
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค ตามพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค พ.ศ. 2551

Evolution of consumer protection law. Consumer protection in constitutional law and Civil and
Commercial Code. Consumer Protection Act B.E.2522. Unsafe Product Liability Act B.E.2551. Unfair
Contract Act B.E.2540. Commercial Competition Act B.E.2540. Consumer case procedure law as
provided in Consumer Case Procedure Act B.E.2551

2101 308 กฎหมายล้ มละลายและการฟื้ นฟูกจิ การ
3(3-0-6)
(Law on Bankruptcy and Business Reorganization)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาท
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ อํานาจศาล กระบวนพิจารณาคดีลม้ ละลาย การฟื้ นฟูกิจการ แนวคําพิพากษา
ของศาล สภาพปั ญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
Principles and objectives of bankruptcy law. Management of creditor’s property. Role of
controller in bankruptcy. Jurisdiction. Bankruptcy case procedure. Business reorganization. Precedents.
Relating problems and possible solutions
2101 309 กฎหมายเกีย่ วกับทีด่ ิน (Law on Land)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมายของที่ดิน การออกเอกสารสิ ทธิ์ ในที่ดิน การจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ ยวกับ
ที่ดิน การรับมรดกในที่ดิน การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน การพิจารณาเอกสารสิ ทธิ์ เกี่ยวกับที่ดิน การ
ถ◌ือครองที่ดินของคนต่างด้าว
Definition of land. Land title deed issuance. Registration of rights and juristic acts concerning
with land. Reception of land by succession. Land dispute resolution. Consideration of land title deed.
Alien’s right of land possession

2101 310 วิธีการระงับข้ อพิพาททางเลือกทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Alternative Business Dispute Resolution)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลั ก และปั ญหาเกี่ ย วกั บ การเจรจาต่ อ รอง การไกล่ เ กลี่ ย ประนอมข้ อ พิ พ าทและการ
อนุญาโตตุลาการที่ควรทราบในการระงับข้อพิพาททางธุ รกิจ วิธีการและกฎหมายที่เกี่ยวกับการระงับข้อ
พิพาททางเลือก แนวโน้มของการระงับข้อพิพาทในศาลโดยการไกลี่เกลี่ยประนีประนอมยอมความและ
ปั ญหาในการใช้อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
Principles and problems of reconciliation, negotiation, mediation and arbitration concerning
with business dispute resolution. Methods and laws concerning with alternative dispute resolutions.
Trends of dispute resolution in courts with mediation and compromise. Problems of arbitral referral in
Thailand
2101 311 กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสิ นค้ า รับขน ประนีประนอมยอมความ 3(3-0-6)
(Law of Deposit, Warehousing, Carriage and Compromise)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักกฎหมาย ข้อยกเว้น แนวคําพิพากษาของศาล ปั ญหาข้อพิพาทและแนวคิด วิธีการในการ
แก้ไขปั ญหา ว่าด้วยฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสิ นค้า รับขน ประนีประนอมยอมความ
Legal principles and exceptions. Court precedents. Disputes and concept for resolution of
deposit, warehousing, carriage and compromise
2101 312 กฎหมายบริษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Law of Public Company and Stock Exchange Market)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมายและการจัดตั้งบริ ษ ทั มหาชนจํา กัด หุ ้นและการโอนหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั การ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ การเพิ่มและลดทุน การควบบริ ษทั การเลิกบริ ษทั การแปรสภาพบริ ษทั เอกชนเป็ นบริ ษทั
มหาชน การระดมทุนของบริ ษทั โดยการออกหลักทรัพย์ ชนิดของหลักทรัพย์ การออกหลักทรัพย์ การ
เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ต่อประชาชนธุ รกิ จหลัก ทรั พย์ การกระทํา อันไม่เป็ นธรรมเกี่ ยวกับ การซื้ อขาย
หลักทรัพย์และการครอบงํากิจการมาตรการส่ งเสริ มกํากับควบคุมดูแลและทฤษฎี การคุม้ ครองผูล้ งทุน
ตลอดจนศึกษาตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์

Definition and establishment of public company. Shares and transfer of shares. Board of
Directors. Shareholders meeting. Share increase and reduction. Conglomeration and dissolution of
public company. Turning a private company into a public company. Capitalization of company by
issuance of securities. Categories of securities. Proposal of securities for public purchase. Unfair actions
concerning with securities vending/purchasing and manipulation. Controlling measures of stock
exchange supervision. Theories of investor protection. Study of stock exchange market and other stock
exchange centers

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
2102 303 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Public Economy Laws)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความเป็ นมา แนวคิดพื้นฐานและหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุมและดําเนินกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิ จ ทั้งในแง่ การเข้าควบคุ ม การดําเนิ นการทางเศรษฐกิ จของเอกชนและการที่รัฐเข้าดําเนิ นการ
ในทางเศรษฐกิจในรู ปแบบต่างๆ ความคิดว่าด้วยการกระทําในทางปกครองเกี่ยวกับเศรษฐกิจตลอดจน
ผลทางกฎหมายจากการกระทําของฝ่ ายปกครองที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ
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
2102 304 กฎหมายเกีย่ วกับการตรวจสอบอํานาจรัฐ
3(3-0-6)
(Law on Inspection of the Exercises of State Power)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
การตรวจสอบทรัพย์สิน การกระทําที่เป็ นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์ การถอดถอนจากตําแหน่ง
การดําเนิ นคดีอาญาผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตแห่ ง ชาติ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น องค์ก รอัย การ คณะกรรมการสิ ท ธิ

มนุษยชน สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
Asset examination. Actions constituting conflicts of interests. Impeachment. Criminal
prosecution against political position holders. Election Commission. Office of National Corruption
Counter. State Audit Commission. Public Prosecutor Organization. National Human Rights
Commission. Council of Economic and Social Advisory Board. Ethics for political position holders and
state officials

2102 305 กฎหมายว่ าด้ วยการบริหารองค์ การปกครองส่ วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Law of Administration of Local Administrative Organizations)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ที่มา โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ขององค์การ ข้าราชการและพนักงานส่ วนท้องถิ่น หลักการบริ หาร
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล ทรัพย์สิน พัสดุ การจัดซื้ อจัด
จ้าง และการบัญชี กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหลักกฎหมาย การ
เลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น การลงคะแนนเสี ยงเพื่อถอดถอนสมาชิ กสภาท้องถิ่น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น การเข้าชื่ อเสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น การเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และ
หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารองค์การส่ วนท้องถิ่ น หลักกฎหมายและการควบคุ มตรวจสอบการ
ดําเนินการขององค์การ ข้าราชการและพนักงานส่ วนท้องถิ่น และการป้ องกันปราบปรามการทุจริ ตและ
การปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบขององค์การ ข้าราชการและพนักงานส่ วนท้องถิ่น
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. Laws concerning with an offense of
illegal bidding to state agencies. Principles of election of local administrative councils and officials.
Voting for impeaching a local administrative council and official. Name submission for local regulation
proposal. Working efficiency increase. Good governance of local administrative agencies. 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

2102 307 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร
3(3-0-6)
(Law Relating to Town and Country Planning and Construction)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ปั ญหาทัว่ ไปเกี่ยวกับการพัฒนาของเมืองและปั ญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินอันนําไปสู่ ทาํ ให้ตอ้ งมี
การตรากฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุ มการก่อสร้างอาคาร ความเป็ นมาและลักษณะสําคัญของ
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร องค์กรที่เกี่ยวข้อง วิธีการและมาตรการ
บังคับทางผังเมืองและควบคุมอาคารตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์กบั กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Problems of city development and land use leading to the promulgation of city planning and
construction control laws. History and characteristics of city planning and construction control laws.
Agencies relating to methods and compulsory measures of city planning and construction control.
Relationship between these laws and other relating statutes
2102 308 กฎหมายว่ าด้ วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3(3-0-6)
(Law of Administrative Procedure)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักทัว่ ไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสบัญญัติช้ นั เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คําสั่งทางปกครอง การ
พิจารณาเรื่ องทางปกครอง อํานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คาํ สั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ คณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครองและวิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Substantive principles governing administrative officers of the State, as well as relative matters
in the area, for instance, administrative act, exercise of discretionary power, submit of the appeal of
administrative act, rescission of the administrative act, enforcement of administrative act,period of time
and prescription, administrative procedure committee and other relating topics
2102 309 กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติราชการ
(Laws Relating to State Affairs Administration)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี

3(3-0-6)

แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ฯลฯ ทั้งในแง่การก่อตั้ง เปลี่ยนแปลง และยกเลิกนิ ติสัมพันธ์ สิ ทธิ และ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการดําเนินการทางวินยั และการฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายต่าง ๆ
Concepts of state affairs administration. Laws and regulations relating to state affairs
administration. Relationship between sates, state agencies and different groups of government officials
including government 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

2102 310 กฎหมายเกีย่ วกับสั ญญาของรัฐ (Law of State Contract)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ ยวกับสัญญาของรัฐ องค์ประกอบ กระบวนการและรู ปแบบของสัญญาของรัฐ
สัญญาของรัฐตามกฎหมายแพ่ง สัญญาทางปกครอง ประเด็นสําคัญในการเจรจาต่อรองทําสัญญาของรัฐ
และกรณี ศึกษา
Legal principles concerning state contract, formation of the contract and its categories, State
contracts ruled by the provisions of Civil Law, administrative contract and significant issues concerning
conclusion of the contract
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
2103 307 กฎหมายเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน
3(3-0-6)
(Law on Economic Crime and Money Laundering Crime)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมาย ขอบเขต การกระทํา ที่ ถื อ ว่า เป็ นอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ และการฟอกเงิ น
อาชญากรรมข้ามชาติทฤษฎีเกี่ยวกับการฟอกเงิน กลไก มาตรการ ปั ญหาในดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย
ผลกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนจากการบังคับใช้กฎหมาย

Definition, scope and actions constituting an economic crime and money laundering.
Transnational crimes. Theories relating to money laundering. Mechanism, measure and problems of
relating law enforcement. Law enforcement’s effects on general public rights and freedom
2103 308 กฎหมายเกีย่ วกับการสื บสวนและสอบสวน
3(3-0-6)
(Laws Relating to Inquiry and Investigation)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ระบบการยุติธรรมในคดี อาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ การสื บสวนและการสอบสวนการกระทํา
ผิดอาญา สิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
Criminal Justice especially in the police stage. Inquiry and Investigation of criminal cases.
Constitutional rights of accused persons

2103 309 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (Criminology and Penology)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมายและสํ า นัก คิ ดของอาชญาวิท ยา ลัก ษณะและเหตุ ปั จจัย ต่ อการกระทํา ความผิ ด
การกระทํา ที่เป็ นอาชญากรรม การป้ องกันอาชญากรรม ความหมายทัณฑวิทยา ทฤษฎี การลงโทษ
กฎมาตรฐานขั้นตํ่าในการปฏิบตั ิต่อผูต้ อ้ งขัง ระบบเรื อนจํา ทัณฑสถาน มาตรการรอการลงโทษและการ
พัก การโทษ ทฤษฎี และการปฏิ บ ตั ิ ต่อผูก้ ระทําความด้วยวิธีก ารต่าง ๆ กระบวนการยุติธรรมชุ ม ชน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
Definition and schools of criminology. Nature and factors contributing to commission of
offenses. Actions constituting to a crime. Crime prevention. Definition of Penology. Theories of
punishment. Minimum standards of prisoner treatment. Prison systems. Correctional institutions.
Punishment suspension and parole. Theories and treatment of offenders. Community Justice and
Restorative Justice
2103 310 สั มมนากฎหมายอาญา (Criminal Law Seminar)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักกฎหมายอาญาที่สาํ คัญ และปั ญหาในกฎหมายอาญา

3(3-0-6)

Important principles of criminal law. Problematic issues in criminal law
2103 311 กฎหมายอาญาระหว่ างประเทศและความร่ วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา
3(3-0-6)
(International Criminal Law and International Criminal Cooperation)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมายของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ อํานาจศาลในคดีอาญาตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เขตอํานาจศาลในคดีอาญาเหนือดินแดนและบุคคล วิวฒั นาการของอาชญากรรม ลักษณะของ
อาชญากรรมข้ามชาติ ความร่ วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา การส่ งผูร้ ้ ายข้ามแดน การโอนตัว
นักโทษ ศาลอาญาระหว่างประเทศ
Definition of international criminal law. Criminal jurisdiction in consistence with principles of
international law. Criminal jurisdiction on territory and persons. Evolution of international crimes.
Nature of international crimes. International criminal cooperation. Extradition. Prisoner transfer.
International Criminal Court
2103 312 กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
(Laws Relating to Human Rights in Criminal Justice)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด และหลักเกณฑ์ ในการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยเฉพาะเกี่ ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ แนวทางขององค์การสหประชาชาติ ในการศึกษาจะเน้นถึ ง
ความสําคัญของสิ ทธิ มนุ ษยชนและความจําเป็ นที่รัฐต้องให้ความคุ ม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูต้ อ้ งหา
จําเลย ผูต้ อ้ งขัง ผูเ้ สี ยหาย และพยานในคดีอาญา
Philosophy, concepts and rules of human rights protection in criminal justice, especially United
Nations Standard, Norms and Guidelines. Focus on importance of human rights and state’s necessity to
ensure fundamental right protection of an accused person, defendant, prisoner, injured person and
witness in a criminal case
2103 313 กฎหมายทีม่ ีโทษทางอาญาในชีวติ ประจําวัน (Criminal Law in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมายและลักษณะทัว่ ไปของพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา แนวคิดและทฤษฎี ซึ่ งเป็ น
ที่ ม าของพระราชบัญ ญัติ บทมาตราที่ เ ป็ นความผิด และบทกํา หนดโทษในส่ ว นที่ เ ป็ นสาระสํา คัญ

โดยเฉพาะบทมาตรามักมีการฝ่ าฝื นและเป็ นคดีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทย การแบ่งพระราชบัญญัติ
เป็ นสองกลุ่มคือ บทมาตราที่เป็ นความผิดและบทกําหนดโทษที่มีการฝ่ าฝื นและเป็ นคดีเกิดขึ้นทัว่ ไปในทุก
พื้นที่ของประเทศไทย กับบทมาตราตามพระราชบัญญัติที่มีการฝ่ าเป็ นคดีเกิ ดขึ้นเฉพาะในบางพื้นที่ของ
ประเทศอีกกลุ่มหนึ่ ง พฤติการณ์ แห่ งการกระทําของผูท้ ี่ฝ่าฝื นบทบัญญัติ และกระบวนการบังคับใช้
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
Definition and general characteristics of acts providing criminal punishment. Concepts and
theories supporting the promulgation of those acts. Provisions concerning with important offenses and
their punishment, especially usually violated offenses and recurring relating cases in Thai society.
Categorization of these acts into 2 groups – First group of acts concerning with offenses occurring
around Thailand and second group of acts concerning with offenses occurring in a particular area of the
country. Behavior of violators. Relating criminal law enforcement by administrative officials

2103 314 กฎหมายการแพทย์ และนิติเวชศาสตร์
3(3-0-6)
(Medical Laws and Forensic Medicine)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ประวัติ ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของนิ ติเวชและกฎหมายการแพทย์ นิ ติจิตเวช กฎหมาย
ควบคุ ม วิ ช าชี พ กฎหมายควบคุ ม ยา สิ ท ธิ ข องผูป้ ่ วย ความรั บ ผิด ตามกฎหมาย พยานหลัก ฐานทาง
การแพทย์ การชันสู ตรพลิกศพ จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
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
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่ างประเทศ
2104 303 กฎหมายเศรษฐกิจระหว�างประเทศ (International Economic Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการและความเป็ นมาของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จระหว่าง
ประเทศและอิทธิ พลของแนวคิด Mercantilism, Capitalism, Free Market and Competition พัฒนาการ
ระเบี ยบการค้าเศรษฐกิ จเสรี ภายใต้องค์การการค้าโลก เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองการค้าการลงทุน และการ

ระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเทศไทยกับการปรับปรุ งพัฒนากฎหมาย หรื ออนุวตั ร
การตามข้อตกลงพหุ ภาคีและทวิภาคีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์กรเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เช่น UNCTAD, IMF, World Bank, EU และ Asian และเขตการค้าเสรี (FTA)
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 such as UNCTAD, IMF ,World Bank, EU, ASEAN and FTA

2104 304 กฎหมายศุลกากร (Customs Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
วิวฒั นาการ ที่มา ลักษณะ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร ความรับผิดในการเสี ยภาษี
ศุ ลกากร พิธีการศุลกากรเกี่ ยวกับการนําเข้าส่ งออกสิ นค้า ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร
หลักเกณฑ์และการตีความเกี่ยวกับพิกดั อัตราศุลกากร อํานาจหน้าที่ของพนักงานศุลกากร คดีศุลกากร
การยกเว้นอากร การคืนอากร กฎหมายศุลกากรกับการส่ งเสริ มการลงทุน กฎหมายศุลกากรกับการนิคม
อุตสาหกรรม กฎหมายศุลกากรกับกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การศุลกากร
Evolution, history, characteristics and objectives of customs law. Liability for paying customs
tax. Customs protocol concerning with importing and exporting products. Offenses and punishment as
provided in customs law. Principles and interpretation of tariffs. Power and authority of customs
officials. Customs cases. Tax exemption and return. Customs law and investment promotion. Customs
law and industrial park construction and management. Customs law and VAT law as well as
international agreements on customs
2104 305 กฎหมายอาเซียน (Law of ASEAN)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
สภาพ สถานะ และโครงสร้ างกฎหมายของอาเซี ยน (ASEAN) ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN
Community) และกฎบัตรอาเซี ยน (ASEAN Charter) และความร่ วมมือระหว่างประเทศที่มีผลประโยชน์
ต่ออาเซี ยน ได้แก่ ACD APEC ASEM BIMSTEC EU รวมทั้งบทบาทของประเทศไทยต่อความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศดังกล่าว
Conditions, status and structure of ASEAN law and ASEAN community. ASEAN Charter.
International agreements beneficial for ASEAN, such as ACD, APEC, ASEM, BIMSTEC and EU.
Thailand’s roles on those international agreements

2104 306 กฎหมายระหว่ างประเทศเกีย่ วกับสิ ทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
(International Law of Human Rights)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมาย ที่ มา แนวคิ ดทางปรัช ญาและผลกระทบของปฏิ ญญาสากลว่า ด้วยสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
(Universal Declaration of Human Rights) การคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนของสันนิ บาตชาติและองค์การ
สหประชาชาติ อนุ สั ญญาระหว่า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทย การ
คุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนตามกฎหมายไทย การดําเนินการตามแผนสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย
Definition, origin and philosophy concept and results of Universal Declaration of Human
Rights. League of Nations and United Nations’ safeguards of human rights protection. Conventions
concerning with human rights problem in Thailand. Legal protection of human rights in Thailand.
Operation of human rights plan in Thailand
2104 307 ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักกฎหมาย 1 (English for lawyer I )
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
คําศัพท์กฎหมาย และการอ่านข้อเขียนทางกฎหมาย ลักษณะเฉพาะของคําศัพท์ทางกฎหมาย
(register of legal terms) เพื่อช่วยในการศึกษาคําศัพท์กฎหมาย การตีความหมายคําศัพท์จากบริ บทของ

เนื้ อหาทางกฎหมาย (reading from contexts) และสํานวนภาษาอังกฤษกฎหมาย จากข้อเขียนทัว่ ไปทาง
กฎหมายลักษณะต่างๆ ทั้งในทางกฎหมายอาญา และทางกฎหมายแพ่ง โดยเปรี ยบเทียบความหมาย
ระหว่างคําศัพท์และสํานวนในความหมายที่เหมือนและต่างระหว่างในกฎหมายไทยและกฎหมายอังกฤษ
และ ในกฎหมายไทยกับในกฎหมายแองโกล-อเมริ กนั วิธีการอ่านภาษาอังกฤษกฎหมายโดยเรี ยนรู้
โครงสร้างและส่ วนประกอบที่เป็ นลักษณะเฉพาะของประโยคภาษาอังกฤษทางกฎหมาย (legal sentence
structure) และโครงสร้างหน้าที่ของกลุ่มคํา (functional sentence analysis) ในประโยค เพื่อช่วยในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ให้สามารถอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษทางกฎหมายได้อย่างเข้าใจง่ายขึ้น
The meanings of legal terms and reading of legal texts. Register of legal terms is emphasized so
as to help the students to improve their skill in finding the appropriate meaning and interpreting the
meanings from the contexts. Legal expressions. Texts to be studied are from paper relating to both
criminal civil laws. The legal terms from both English Common Law and Anglo-American Common
Law will be compared to Thai legal terms. In reading legal texts, the prominent features of legal
sentence structure and functional sentence analysis technique will be introduced to help reading texts
efficiently
2104 308 ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักกฎหมาย 2 (English for lawyer II )
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
การเขี ย นภาษาอัง กฤษกฎหมายในแต่ล ะประเภทของลัก ษณะข้อเขี ย นทางกฎหมาย (legal
documents) วิธีการเขียนภาษาอังกฤษกฎหมายในเรื่ องการเขียนโต้ตอบ (legal correspondence) การเขียน
บันทึก (memorandum) รายงานคดี (briefing) รู ปแบบหนังสื อสัญญาต่างๆ (different forms of contracts)
และ การเขียนภาษาอังกฤษทัว่ ไปสําหรับนักกฎหมาย (plain English for lawyers)
Writing legal documents. Legal correspondence. Memorandum. Briefing. Different forms of
contracts. And writing plain English for Lawyers
2104 309 กฎหมายเกีย่ วกับความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํา้ โขง
3(3-0-6)
(Law of International Economic Cooperation in Greater Mekong Sub-region : GMS)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
สภาพ สถานะ และโครงสร้ างของความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จในอนุ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Greater
Mekong Sub-region : GMS) ซึ่ งประกอบด้วยไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ศึกษา
โครงการความร่ วมมือในกรอบ GMS 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ ง การลงทุน การสื่ อสาร พลังงาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สิ่ งแวดล้อม การค้า การท่องเที่ยว และการเกษตร ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ ง

เอเชี ย (Asian Development Bank : ADB) ความสัมพันธ์ระหว่าง GMS กับ ACMECS MGC บทบาทของ
ประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
Conditions, status and structure of Greater Mekong Sub-region : 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. Also focus on Asian Development Bank (ADB), inter-relationship of
GMS and ACMECS MGC. Thailand’s roles in the GMS
2104 310 กฎหมายคนต่ างด้ าว (Alien Law)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมายของคนต่างด้าว สิ ทธิ ในการเข้าเมืองของคนต่างด้าว การเข้าเมืองชัว่ คราว การเข้าเมือง
ถาวร การขอมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ความผิดตามกฎหมายเข้าเมือง การทํางานของคนต่างด้าว ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว การประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว การแต่งงานของคนต่าง
ด้าว การขอมีสัญชาติไทยของคนต่างด้าว
Definition of aliens. Their right of immigration. Temporary and permanent entry. Request for
residence in Thailand. Offenses provided by immigration law. Working of alien. Offenses relating to
working of alien. Business operation of alien. Marriage to an alien. And Thai nationality request of
alien
กลุ่มวิชานิติพฒ
ั นบูรณาการศาสตร์
2105 301 ปัญหาการละเมิดสิ ทธิและการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Problems of Human Rights Protection and Violation in Thailand)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
สภาพปั ญ หา สาเหตุ แ ละที่ ม าของการละเมิ ด และคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทย
บทบัญญัติของกฎหมาย การละเลยต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การหย่อนยานในการบังคับการให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย และการไร้สาํ นึกในการเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันในฐานะเป็ นที่มาของ
ปั ญหาการละเมิดและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน กลุ่มบุคคล สภาพปั ญหาและพื้นที่ซ่ ึ งได้รับผลกระทบจาก
การละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนที่รุนแรง วิธีการ กระบวนการ บทบาทและข้อจํากัดของหน่วยงานของรัฐ ของ
เอกชนและของประชาชนในการประสานความร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ ม คุ ม้ ครอง ป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาสิ ทธิ มนุษยชน สิ ทธิ ชุมชนให้ดีข้ ึน ทันต่อข้อเรี ยกร้องและแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นของประชานชน
The Nature, causes and sources of violation and protection of human rights in Thailand. The
provisions of laws, the disobedience to laws, the inefficiency of the enforcement of laws, and the
unawares of recognition of human rights and equality as the causes and sources of the problems of the
violation and protection of human rights. The group of people, the nature of the problems and the
localities which have been seriously affected by the violations. The means, the processes, the roles and
the limitation of both public and private agencies as well as the people in cooperating for the promotion,
protection and the development of the human rights. The prompt advice for solving the problems
concerned as well as for the development of the human rights and community right also provided

2105 302 นิติพฒ
ั นบูรณาการศาสตร์ และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
3(3-0-6)
(Legal Studies for Integration and Sustainable Development)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
แนวคิดการปฏิรูปกฎหมายเชิ งสหวิชาและนิติพฒั นบูรณาการศาสตร์ ลักษณะการศึกษานิติพฒั น
บูรณาการศาสตร์ ที่เหมือนกันและแตกต่างกันกับวิธีการศึกษากฎหมายเชิงสังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ และ
ตรรกวิทยาแบบปิ ด แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะและปั ญหา
ของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน อิทธิ พลของระบบเศรษฐกิจเสรี นิยม บริ โภค
นิยมและโลกาภิวตั น์ต่อปั ญหาในสังคม สิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ขอบเขตและข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา การศึกษานิ ติพฒั นบูรณาการศาสตร์ และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ในปั จจุบนั และในอนาคต
Concept of legal reform focusing on inter-disciplinary approach and legal studies for
integration. Similarities and difference between legal studies for integration and sociology and law,
history of law and closed logics. Concepts of sustainable development and sufficiency economy theory.
Characteristics of sufficiency economy theory and problems of its application for sustainable
development. Influences of liberalism, consumerism and globalization on social problems,
environmental problems and sustainable development. Scope and suggestions for development, legal
studies for integration and sustainable development, both at present and in the future

2105 303 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสหวิทยาการ
3(3-0-6)
(Research Methodology in Inter-disciplinary Approach)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมาย ขอบเขต วิธีการและกระบวนการในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และบูรณา
การศาสตร์ การวางแผนการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจยั การสํารวจ เก็บข้อมูล การ
ประมวลผล การตีความ การสรุ ปเรี ยบเรี ยง การทํารายงานการวิจยั จรรยาบรรณในการวิจยั วิธีการอ้างอิง
การพิมพ์และการเผยแพร่ งานวิจยั
Definition, scope, methods and procedure in social, legal and integration researches. Research
planning. Literary review. Research design. Survey. Data collection, Data analysis and interpretation.
Conclusion and writing a research report. Ethics in research. Referencing. Printing and publishing a
research

2105 304 สั มมนานิติพฒ
ั นบูรณาการศาสตร์ และการฝึ กงานวิจัย
3(1-4-4)
(Seminar on Legal Studies for Developmental Integration and Research Training)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2105 303 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสหวิทยาการ
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
สัมมนาปั ญหาที่สนใจของสังคมไทย เพื่อเลือกประเด็นปั ญหา การทบทวนวรรณกรรม การหา
ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อทําข้อเสนอวิจยั แบบอิสระหรื อกลุ่ ม เพื่อขอความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาใน
การศึกษาปัญหาแต่ละกรณี และการฝึ กปฏิบตั ิวจิ ยั ภาคสนาม
Seminar on interesting problems in Thailand. Selection of problematic issues. Literary review.
Preliminary research for writing a proposal of either an individual or group study before seeking an
approval of an advisor. Field research training
2105 305 วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
3(3-0-6)
(Thai Culture and Wisdom and Relating Law)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี การอนุรักษ์ การฟื้ นฟูวฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นที่มาของบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุ รักษ์ท้ งั ในอดีตและปั จจุบนั การบํารุ งรักษา

ศิลปะ จารี ตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Concepts, theories, conservation and restoration of Thai culture and wisdom, especially local
culture and wisdom that is the origin of legal protection both in the past and at present. Conservation of
local art, customs, cultural and wisdom, as provided in Thai Constitution and other relating statutes
2105 306 กฎหมายเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
3(3-0-6)
(Law of Public Participation)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ทฤษฎี ป ระชาธิ ปไตยแบบมี ส่ วนร่ วม รู ปแบบและวิ ธี การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถดถอนสมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น หรื อผู้บ ริ หารท้อ งถิ่ น
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ
พระราชบัญ ญัติ ส ภาองค์ ก รชุ ม ชน พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเข้ า ชื่ อ เสนอข้ อ บัญ ญัติ ท ้ อ งถิ่ น
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พระราช บัญญัติการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี พระราชบัญญัติ
ประชามติ กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่รับรองการมีส่วนร่ วมในกระบวนการทางกฎหมาย
ของประชาชน
Theories of democracy focusing on public participation. Formats and methods of public
participation. Act of Public Voting for Impeaching Local Administrative Officials and Executives. Act
of Public Information. Act of Promoting and Preserving the National Environment. Act of Community
Agency Council. Act of Public Submission of Local Regulations. Act of Politics Development Council.
Act of Good Governance. Act of Public Referendum. Constitutional law and other statutes concerning
with public participation in lawmaking
2105 307 หลักการใช้ การตีความ และการให้ เหตุผลทางกฎหมาย
3(2-2-5)
(Legal Application, Interpretation and Reasoning)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใช้ การตีความกฎหมายทั้งในแง่ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของหลักการตีความระหว่างระบบกฎหมายจารี ตประเพณี (Common Law) กับระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) หลักการใช้และตีความกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรและการใช้กฎหมายแบบ
เทียบเคียง (Analogy) การใช้กฎหมายประเพณี การใช้กฎหมายประเภท “หลักกฎหมายทัว่ ไป” ตามมาตรา

4 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์) และกฎหมายอื่น ปั ญหาและหลักการใช้และการตีความเฉพาะเรื่ อง
เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายเฉพาะอื่นๆ
การฝึ กภาคปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสําหรับนักศึกษา
Concepts, theories and principles of legal application and interpretation, both in theory and
practice. Focus on comparison of legal methods 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 and other statutes. Problems and principles of
specific law such as criminal law, public law, civil law, international law, etc. Practice of writing legal
examination for students
2105 308 กฎหมายสิ่ งแวดล้ อม (Law of Environment)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
หลักกฎหมายต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ ม้ ครองสภาวะแวดล้อมในเมืองและชนบทที่เกี่ ยวกับสุ ขภาพ
อนามัยส่ วนบุคคล การควบคุมเหตุรําคาญและการควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางนํ้า กฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม การวิเคราะห์หลักกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐและมาตรการในการ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายในคดีสิ่งแวดล้อม
Legal principles concerning with urban and rural environmental protection, focusing on
individual sanity, control of different forms disturbances and air and water pollution. Law of
environmental quality promotion. Analysis of relating legal principles and state policies. Measures of
compensation claims in environmental case
2105 309 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
3(3-0-6)
(Science and Technology and Law)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
บทบาทความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมิติของการกระจายความรู้ อุปสรรค
ข้อจํากัด การเข้าถึง การควบคุมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของกระแสและ
อิทธิ พลของทุน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กอปรกับการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะที่มีอิทธิ พลอยู่
เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนาและหรื อ
ปั ญหาทางด้านจริ ย ธรรมและสิ ทธิ มนุ ษ ยชน ปั ญหาอํา นาจรัฐในการควบคุ มการเผยแพร่ และการใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Roles and relationship of science/technology with knowledge dissemination. Obstacles,
restriction and access to science/technology. Influences of science/technology capital as well as
international trade on the changes of government polices, law, economy, society and politics.
Development and problems of ethics and human rights. Government problems in controlling the
prevalent application of science/technology, with focus on relating laws
2105 310 การเผยแพร่ กฎหมายและวัฒนธรรมเนติธรรม
3(2-2-5)
(Dissemination of Law and Legal Culture)
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนควบคู่กนั : ไม่มี
ความหมายของศิลปะและการดนตรี ประเภท วิธีการ รู ปแบบและเนื้ อหาของศิลปะและการดนตรี
เพื่อเผยแพร่ กฎหมายและวัฒนธรรมเนติธรรม ความสําคัญของการเผยแพร่ กฎหมาย และวัฒนธรรมเนติ
ธรรมต่อการดํารงชีวติ ของบุคคล องค์กรทางสังคมและการควบคุมสังคม การทบทวนวรรณกรรมและฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิในการใช้ศิลปะและการดนตรี เป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ความรู ้ทางกฎหมายและวัฒนธรรมในอดีต
ปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคตของยุคโลกาภิวฒั น์
Definition of art and music. Categories, methods, formats and contents of art and music
supporting the dissemination of law and rule of law culture. Importance of law and rule of law culture
promotion. Its effects on individual way of life and social control. Literary review and field practice of
applying art and music as media to promote legal knowledge and culture in the past, present and future
trends in the globalization era
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

3.2 ชื่ อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
ลําดับ
ที่

1

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
คุณวุฒ:ิ สาขาวิชา
สถาบัน (ปี ทีส่ ําเร็จการศึกษา)

3 3499 00119 49 7
นายนิติลกั ษณ์ แก้วจันดี
อาจารย์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต: กฎหมาย
ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ระบุรหัสวิชา:จํานวนชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์

ปั จจุบนั
2102 101: 2
งานวิจัย
นิติลกั ษณ์ แก้วจันดี และ 2111 302: 2
2116 302: 3
คณะ.2553.ประเมิน
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต 2117 402: 3
(หลักสู ตรใหม่ ) พ.ศ.2548.

ในหลักสู ตร
2105 101: 2
2101 304: 2
2104 303: 3

2

3 3498 00030 84 2
นายสหรัฐ โนทะยะ
อาจารย์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2549)

3

3 8004 00577 40 0
นางสาวมิรันตี สาริ บุตร
อาจารย์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : บริ หารงาน
ยุติธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550)

3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร

บทความทางวิชาการ
สหรัฐ โนทะยะ. 2551. การ
ฟ้องคดีปกครอง. วารสาร
กฎหมาย (ฉบับพิเศษ)คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.
บทความทางวิชาการ
มิรันตี สาริ บุตร. 2551.
มาตรการทางกฎหมายใน
การพิสูจน์ ความผิดเกีย่ วกับ
คดีอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ.วารสารกฎหมาย
(ฉบับพิเศษ)คณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

2113 201: 3
2113 301: 3
2113 401: 3

2102 302: 3
2102 402 : 3
2102 308 : 3

2115 201: 4
2115 202: 4
2115 301: 3
2118 303: 2

2103 301: 2
2103 305: 2
2103 312: 3

ลําดับ
ที่

4

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
คุณวุฒ:ิ สาขาวิชา
สถาบัน (ปี ทีส่ ําเร็จการศึกษา)

3100201192831
นางสาวศรี สดา ไพศาลสกุลชัย
อาจารย์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต: กฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ระบุรหัสวิชา:จํานวนชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์

ปั จจุบนั
2111 202: 3
บทความทางวิชาการ
ศรี สดา ไพศาลสกุลชัย. 2116 302: 3
2116 401: 2
2553. อุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุซํ้าซาก จุดตัดทาง 2118 302: 3
รถไฟ : ปัญหาการปฏิบัติ 2117 404: 3
กับข้ อกฎหมาย. วารสาร
กฎหมาย (ฉบับวันรพี)
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ศรี สดา ไพศาลสกุลชัย.
2551. ดอนโจดในมิติของ
สิ ทธิมนุษยชน. วารสาร
กฎหมาย (ฉบับวันรพี)
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ศรี สดา ไพศาลสกุลชัย.
2549. กฎอัยการศึกสํ าคัญ
ไฉนต่ อการค้ าระหว่ าง
ประเทศ. กฎหมายสําหรับ
ชีวติ ประจําวัน คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.

ในหลักสู ตร
2103 302: 3
2104 401: 3
2104 304: 3
2105 306: 3
2101 202: 3

ลําดับ
ที่

5

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
คุณวุฒ:ิ สาขาวิชา
สถาบัน (ปี ทีส่ ําเร็จการศึกษา)

3 3320 900313 29 5
นายประดิษฐ์ แป้ นทอง
อาจารย์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต: กฎหมาย
เอกชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ระบุรหัสวิชา:จํานวนชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์

ปั จจุบนั
2111 204: 3
บทความทางวิชาการ
ประดิษฐ์ แป้ นทอง. 2553. 2111 301: 3
ผลของข้ อสั นนิ ษ ฐานตาม 2111 303: 2
กฎหมายต่ อการกํ า หนด 2111 401: 3
ภาระการพิสูจน์ และหน้ าที่
นําสื บในคดีอาญา. วารสาร
กฎหมาย คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 6.
ประดิษฐ์ แป้ นทอง. 2552.
ปัญหาภาระการพิสูจน์ และ
ค่ าเสี ยหายในความรับผิด
ทางสั ญญาทับซ้ อนกับ
ละเมิด.วารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
(ฉบับพิเศษ) วันรพี 52.
ประดิษฐ์ แป้ นทอง. 2553.
สั ญญาลิ ส ซิ่ ง (Leasing).
วารสารกฎหมาย คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี, ปี ที่ 3
ฉบับที่ 5.

ในหลักสู ตร
2101 201: 3
2101 301: 2
2101 402: 3
2101 307: 3
2105 404: 3

ลําดับ
ที่

6

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
คุณวุฒ:ิ สาขาวิชา
สถาบัน (ปี ทีส่ ําเร็จการศึกษา)

3429900201150
นายศุภชัย วรรณเลิศสกุล
อาจารย์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต: กฎหมาย
ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ระบุรหัสวิชา:จํานวนชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์

ปั จจุบนั
2116 301: 3
บทความทางวิชาการ
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. 2551. 2116 302: 3
2111 401: 3
กรอบความร่ วมมือ
2114 403: 3
ASEAN+3 กลไกสู่
ประชาคมเอเชียตะวันออก.
วารสารเอเชียตะวันออก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
ฉบับที่ 2.
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
2551. พัฒนาการความ
ร่ วมมือในอาเซียน : จาก
ปริญญาสู่ กฎบัตร.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ปี ที่ 10
ฉบับที่ 3.
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
2551. จีน-อินเดีย : โอกาส
และข้ อท้าทายในการชิง
ความได้ เปรียบในเอเชีย.
Proceeding สํานักงาน
กิจการยุติธรรม, ครั้งที่ 3.
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
2553. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน : โอกาสและ

ในหลักสู ตร
2105 305: 3
2105 308: 3
2105 303: 3

ลําดับ
ที่

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
คุณวุฒ:ิ สาขาวิชา
สถาบัน (ปี ทีส่ ําเร็จการศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ระบุรหัสวิชา:จํานวนชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์
ปั จจุบนั

อุปสรรคสํ าหรับการลงทุน
จากประเทศไทย. วารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ปี ที่ 12
ฉบับที่ 1.
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. 2552.
เปิ ดโลกทัศน์ การศึกษาใน
ประเทศเกาหลีใต้ . วารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 4.
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. 2553.
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของคณะนิติศาสตร์ .
วารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ปี ที่ 3
ฉบับที่ 5.
งานวิจัย
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. 2550.
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน : โอกาสและอุปสรรค
สําหรับการลงทุนจาก
ประเทศไทย.

ในหลักสู ตร

ลําดับ
ที่

7

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
คุณวุฒ:ิ สาขาวิชา
สถาบัน (ปี ทีส่ ําเร็จการศึกษา)

3450500747211
นายอภินนั ท์ ศรี ศิริ
อาจารย์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : สาขา
กฎหมายอาญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ระบุรหัสวิชา:จํานวนชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์

ปั จจุบนั
2115 201: 4
บทความทางวิชาการ
อภินนั ท์ ศรี ศิริ. 2553. “BB 2115 202: 4
2115 402: 2
GUN” กับ “อาวุธปื น”
“สิ่ งเทียมอาวุธปื น” และข้อ 2115 302: 3
ควรระวัง. วารสาร
กระบวนการยุติธรรม, ปี ที่ 3
เล่มที่ 1.
อภินนั ท์ ศรี ศิริ. 2553. การ
ส่ งผู้ร้ายข้ ามแดนไทย–ลาว.
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1.
อภินนั ท์ ศรี ศิริ. วิชาชี พ
ควบคุม จรรยาบรรณ.
วารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ปี ที่ 3 เล่มที่ 5.
อภินนั ท์ ศรี ศิริ. ส่ อทุจริต
สอบกับข้ อห้ ามอ้ าง
กฎหมาย (อาญา)..เด็ดขาด.
วารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ปี ที่ 3
เล่มที่ 5.

ในหลักสู ตร
2103 201: 4
2103 202: 4
2103 309: 3
2103 311: 3
2103 402: 3

ลําดับ
ที่

8

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ
คุณวุฒ:ิ สาขาวิชา
สถาบัน (ปี ทีส่ ําเร็จการศึกษา)

3339900163038
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
อาจารย์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : สาขา
กฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ระบุรหัสวิชา:จํานวนชั่วโมงต่ อ
สั ปดาห์
ปั จจุบนั

อภิ นั น ท์ ศรี ศิ ริ . 2551.
ปรปั กษ์ ต่อชาติต่อแผ่ นดิน
อย่ า งไร และวิ เ คราะห์ คํ า
พิพากษาฎีกาที่ 370/2520.
วารสารกฎหมาย (ฉบั บ
พิ เ ศษ) คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
งานวิจัย
ขรรค์เพชร ชายทวีป และ
คณะ. 2547. ความต้ องการ
ของท้องถิ่นทีม่ ีต่อ
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

2112 101: 2
2112 202: 3
2112 301: 3
2112 302: 2

ในหลักสู ตร

2102 202: 3
2102 203: 2
2102 306: 3
2102 307: 3

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ที่
1.

2.

3.

4.

ชื่ อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุ ด
สาขาวิชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์
Juris Doctor (Civil Law)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จิรวัฒน์ สุ ทธิ แพทย์
พัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
(เกียรตินิยมดี)
รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์สมบัติ วอทอง
พัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายมหาชน

สั งกัด
ภาควิชา คณะ
กลุ่มวิชา นิติพฒั นบูรณา
การศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

กลุ่มวิชา นิติพฒั นบูรณา
การศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

กลุ่มวิชา นิติพฒั นบูรณา
การศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์

รหัสชื่อรายวิชาทีส่ อน
ในหลักสู ตร
2101 305 กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันภัย
2101 310 วิธีการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกทางธุ รกิจ
2105 302 นิติพฒั นบูรณาการ
ศาสตร์ และการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
2102 305 กฎหมายว่าด้วยการ
บริ หารองค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
2105 305 วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2105 307 หลักการใช้ การ
ตีความ และการให้เหตุผลทาง
กฎหมาย
2105 402 หลักวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของนักกฎหมาย
2105 401 การว�าความและ
การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
2102 202 หลักกฎหมาย
ปกครอง
2102 203 กฎหมายว�าด�วย
การควบคุมฝ�ายปกครอง
2102 306 ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
2102 307 กฎหมายผังเมืองและ
การควบคุมอาคาร

ลําดับ
ที่
5.

ชื่ อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุ ด
สาขาวิชา
อาจารย์สุภาวณี ย ์ อมรจิตสุ วรรณ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายมหาชน

สั งกัด
ภาควิชา คณะ
กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์

6.

อาจารย์ชชั วงศ์สิงห์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายมหาชน

กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์

7.

อาจารย์สหรัฐ โนทะยะ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์

8.

อาจารย์พ.ต.ท.กิตติวฒั น์ ฉัตรศรี โพธิ์ กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายมหาชน

9.

อาจารย์กิตติยา พรหมจันทร์
นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ1)

กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์

รหัสชื่อรายวิชาทีส่ อน
ในหลักสู ตร
2102 101 กฎหมายมหาชน
เบื้องต�น
2102 303 กฎหมายมหาชนทาง
เศรษฐกิจเบื้องต้น
สัมมนาปั ญหากฎหมาย
2105 403 นิติปรัชญา
2102 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และสถาบันการเมือง
2105 401 การว�าความและ
การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
2102 302 หลักกฎหมาย
ปกครองท�องถิ่น
2102 402 หลักกฎหมายการ
คลังและการภาษีอากรขององค
�การปกครองส�วนท�อง
ถิ่น
2102 309 กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิราชการ
2103 307 กฎหมายเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
การฟอกเงิน
2103 308 กฎหมายเกี่ยวกับการ
สื บสวนและสอบสวน
2103 313 กฎหมายที่มีโทษทาง
อาญาในชีวิตประจําวัน
2102 301 หลักกฎหมายการ
คลังสาธารณะ
2102 403 กฎหมายภาษีอากร

ลําดับ
ที่
10.

11.

ชื่ อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุ ด
สาขาวิชา
อาจารย์ประดิษฐ์ แป้ นทอง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายเอกชน

กลุ่มวิชา กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์

อาจารย์ธนวรรณ สาถิยะบูรณะพงศ์
พัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มวิชา กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์

สั งกัด
ภาควิชา คณะ

รหัสชื่อรายวิชาทีส่ อน
ในหลักสู ตร
2101 201 กฎหมายลักษณะหนี้
2101 301 กฎหมายลักษณะ
ตัวแทน นายหน้า
2101 402 กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
2101 307 กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2105 310 การเผยแพร่ กฎหมาย
และวัฒนธรรมเนติธรรม
2101 205 กฎหมายลักษณะยืม
คํ้าประกัน จํานอง จํานํา
2101 306 กฎหมายพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
2101 310 วิธีการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกทางธุ รกิจ
2103 304 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ�ง 2
2101 312 กฎหมายบริ ษทั
มหาชนและตลาดหลักทรัพย์

ชื่ อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุ ด
สาขาวิชา
อาจารย์ดิเรก บวรสกุลเจริ ญ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายธุ รกิจ

กลุ่มวิชา กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์

13.

อาจารย์ภิรมย์พร ไชยยนต์
นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ1)

กลุ่มวิชา กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์

14.

อาจารย์มณฑิรา เตียประเสริ ฐ
นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ2)

กลุ่มวิชา กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์

ลําดับ
ที่
12.

สั งกัด
ภาควิชา คณะ

รหัสชื่อรายวิชาทีส่ อน
ในหลักสู ตร
2101 101 กฎหมายแพ่ง : หลัก
ทัว่ ไป
2101 203 กฎหมายลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสัง่ และ
ลาภมิควรได้
2101 303 กฎหมายลักษณะ
หุน้ ส่ วน บริ ษทั
2101 311 กฎหมายลักษณะฝาก
ทรัพย์ เก็บของในคลังสิ นค้า รับ
ขน ประนีประนอมยอมความ
2105 308 กฎหมายสิ่ งแวดล้อม
2101 102 กฎหมายลักษณะนิติ
กรรมและสัญญา
2101 206 กฎหมายลักษณะเช่า
ทรัพย์ เช่าซื้ อ จ้างแรงงาน จ้าง
ทําของ
2101 302 กฎหมายลักษณะ
ครอบครัว
2103 306 ระบบศาลและพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม
2101 202 กฎหมายลักษณะ
ทรัพย�สิ น
2101 204 กฎหมายลักษณะซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยน ให้
2101 308 กฎหมายล้มละลาย
และการฟื้ นฟูกิจการ

ชื่ อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุ ด
สาขาวิชา
อาจารย์อภินนั ท์ ศรี ศิริ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายอาญา

กลุ่มวิชา กฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรม
คณะนิติศาสตร์

16.

อาจารย์มิรันตี สาริ บุตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
บริ หารงานยุติธรรม

กลุ่มวิชา กฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรม
คณะนิติศาสตร์

17.

อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

กลุ่มวิชา กฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรม
คณะนิติศาสตร์

18.

อาจารย์รักขิต รัตจุมพฏ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายอาญา

กลุ่มวิชา กฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรม
คณะนิติศาสตร์

ลําดับ
ที่
15.

สั งกัด
ภาควิชา คณะ

รหัสชื่อรายวิชาทีส่ อน
ในหลักสู ตร
2103 201 กฎหมายอาญา: ภาค
ทัว่ ไป
2103 202 กฎหมายอาญา: ภาค
ความผิด
2103 309 อาชญาวิทยา
และทัณฑวิทยา
2103 311 กฎหมายอาญา
ระหว่างประเทศและความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศในทาง
อาญา
2103 314 กฎหมายการแพทย์
และนิติเวชศาสตร์
2103 301 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา1
2103 305 กฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐาน
2103 312 กฎหมายสิ ทธิ
มนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
2103 303 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา2
2103 310 สัมมนากฎหมาย
อาญา
2105 101 ประวัติศาสตร์ระบบ
กฎหมาย
2104 307 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย 1
2104 308 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย 2

ชื่ อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุ ด
สาขาวิชา
อาจารย์ศรี สดา ไพศาลสกุลชัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชา กฎหมายระหว่าง
ประเทศ
คณะนิติศาสตร์

20.

อาจารย์ทรงวุฒิ สารสาริ น
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชา กฎหมายระหว่าง
ประเทศ
คณะนิติศาสตร์

21.

อาจารย์นิติลกั ษณ์ แก้วจันดี
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชา กฎหมายระหว่าง
ประเทศ
คณะนิติศาสตร์

ลําดับ
ที่
19.

สั งกัด
ภาควิชา คณะ

รหัสชื่อรายวิชาทีส่ อน
ในหลักสู ตร
2101 202 กฎหมายลักษณะ
ทรัพย�สิ น
2103 302 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ�ง1
2104 401 กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ
2104 304 กฎหมายศุลกากร
2104 306 กฎหมายระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน
2101 309 กฎหมายเกี่ยวกับ
ที่ดิน
2104 301 กฎหมายระหว�าง
ประเทศแผนกคดีเมือง
2104 302 กฎหมายระหว�าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล
2104 307 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย 1
2104 310 กฎหมายคนต่างด้าว
2105 101 ประวัติศาสตร์ระบบ
กฎหมาย
2101 304 กฎหมายลักษณะ
มรดก
2104 303 กฎหมายเศรษฐกิจ
ระหว�างประเทศ

ชื่ อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุ ด
สาขาวิชา
อาจารย์ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชา กฎหมายระหว่าง
ประเทศ
คณะนิติศาสตร์

23.

อาจารย์ตรี เนตร สาระพงษ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายเพื่อการพัฒนา

กลุ่มวิชา นิติพฒั นบูรณา
การศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

24.

อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์

กลุ่มวิชา นิติพฒั นบูรณา
การศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

25.

อาจารย์รัชกร โชติประดิษฐ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

26.

อาจารย์ศศิวมิ ล เสมอใจ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายกับสังคม

กลุ่มวิชา นิติพฒั นบูรณา
การศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
กลุ่มวิชา นิติพฒั นบูรณา
การศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

ลําดับ
ที่
22.

สั งกัด
ภาควิชา คณะ

รหัสชื่อรายวิชาทีส่ อน
ในหลักสู ตร
2104 305 กฎหมายอาเซียน
2104 308 กฎหมายเกี่ยวกับ
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
2105 303 ระเบียบวิธีวจิ ยั
ทางสหวิทยาการ
2101 401 กฎหมายลักษณะตัว๋
เงินและตราสารเปลี่ยนมือ
2102 401 กฎหมายแรงงาน
2105 304 สัมมนานิติพฒั น
บูรณาการศาสตร์ และการฝึ ก
งานวิจยั
2102 304 กฎหมายเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบอํานาจรัฐ
2105 301 ปัญหาการละเมิด
สิ ทธิ และการคุม้ ครองสิ ทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย
2105 306 กฎหมายเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน
2105 309 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกบั กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2105 301 ปั ญหาการละเมิด
สิ ทธิ มนุษยชนในประเทศไทย
2105 306 กฎหมายเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ที่
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ชื่ อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุ ด
สาขาวิชา
ศาสตราจารย์พิเศษ
จรัญ ภักดีธนากุล
Barister at law (Grey s Inn)
รองศาสตราจารย์บรรเจิด สิ งคะเนติ
Dr.jur (Doctor der Rechte)

รองศาสตราจารย์
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
Doctorat en droit pe' nal mention tre's
honorable, I'Universite' de
Nancy,France
รองศาสตราจารย์
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุ นทร
Doctorat de I universite Robert
Schumam de Strasbourg, France
รองศาสตราจารย์ธิติพนั ธุ์ เชื้ อบุญชัย
LL.M. (Harvard)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปรี ชา สุ วรรณทัต
Doctorat d' University เกียรตินิยม
สู งสุ ด ฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ มณี ศร
Dr.jur (Johoann Wolfgagg Geothe
University Frankfurt and Main)
นายอธิ ราช มณี ภาค
เนติบณั ฑิตไทย

หน่ วยงานต้ นสั งกัด
ศาลรัฐธรรมนูญ

คณะนิติศาสตร์
สถาบันพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสชื่อรายวิชาทีส่ อน
ในหลักสู ตร
2105 307 หลักการใช้ การ
ตีความ และการให้เหตุผลทาง
กฎหมาย
2102 202 หลักกฎหมาย
ปกครอง
2102 203 กฎหมายว�าด�วย
การควบคุมฝ�ายปกครอง
2103 201 กฎหมายอาญา: ภาค
ทัว่ ไป
2103 202 กฎหมายอาญา: ภาค
ความผิด

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2104 310 กฎหมายคนต่างด้าว
2104 302 กฎหมายระหว�าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล

คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2102 403 กฎหมายภาษีอากร
2102 301 หลักกฎหมายการ
คลังสาธารณะ

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2101 201 กฎหมายลักษณะหนี้

ศาลแพ่ง

2101 102 กฎหมายลักษณะนิติ
กรรมสัญญา

ลําดับ
ที่
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่ อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุ ด
สาขาวิชา
นายเพ็ง เพ็งนิติ
เนติบณั ฑิตไทย
นายธานี สิ งหนาท
เนติบณั ฑิตไทย
นายไกรสร บารมีอวยชัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นายเอื้อน ขุนแก้ว
เนติบณั ฑิตไทย
นางสาวสุ ธาทิพ ยุทธโยธิ น
M.C.L. และ LL.M.
นางมณี รัตน์ เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นายสมพงศ์ หลักศิลากุล
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
นายสมชัย วัฒนการุ ณ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นายประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิ วงษ์
เนติบณั ฑิต
นายไสว จันทะศรี
เนติบณั ฑิต

หน่ วยงานต้ นสั งกัด
ศาลอาญา

ศาลฎีกา
ธนาคารกรุ งเทพ
ศาลฎีกา
ศาลฎีกา
ศาลจังหวัดอํานาจเจริ ญ
ด่านศุลกากร มุกดาหาร
ศาลปกครอง
ศาลฎีกา
ศาลฎีกา

รหัสชื่อรายวิชาทีส่ อน
ในหลักสู ตร
2101 203 กฎหมายลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและ
ลาภมิควรได้
2103 305 กฎหมายลักษณะ
พยาน
2103 302 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 2
2101 308 กฎหมายล้มละลาย
และการฟื้ นฟูกิจการ
2103 306 ระบบศาลและพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม
2101 302 กฎหมายลักษณะ
ครอบครัว
2104 304 กฎหมายศุลกากร
2102 203 กฎหมายว�าด�วย
การควบคุมฝ�ายปกครอง
2103 302 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 1
2103 303 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 2

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับการฝึ กภาคสนาม การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา
- ไม่ มี 4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม : 4.2 ช่ วงเวลาทีจ่ ัดประสบการณ์ : 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน: 5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
- ไม่ มี 5.1 คําอธิบาย : 5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ : 5.3 ช่ วงเวลา : 5.4 จํานวนหน่ วยกิต : 5.5 การเตรียมการ : 5.6 กระบวนการประเมินผล : -

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
มุ่งผลิตนักกฎหมายที่มีจิตสาธารณะ ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มุ่งการรับใช้ชุมชน
และท้องถิ่น รวมทั้งสามารถบูรณาการนิติศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาสังคมได้
1.2 กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) กําหนดโครงสร้างหลักสู ตรให้นกั ศึกษาต้องเรี ยนกฎหมายท้องถิ่นในหลายวิชา เช่น วิชา
หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค�กรปกครองส�วนท
�องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการบริ หารองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน
(2) หลักสู ตรกําหนดให้มีรายวิชาที่มุ่งปลูกฝังจิตสํานึ กในจรรยาบรรณวิชาชี พของนักศึกษา
เช่น วิชาหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย นอกจากนั้นหลักสู ตรยังได้กาํ หนดให้รายวิชาใน
กลุ่ มวิชาชี พ ทุ ก รายวิช าต้องพัฒนาผลการเรี ย นรู้ ให้นัก ศึก ษามี จิตสํา นึ ก และตระหนัก ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร์
(3) การสร้างจิตสาธารณะแก่นกั ศึกษา ใช้วิธีการจัดกิ จกรรมในหลักสู ตรและเสริ มหลักสู ตร
เช่น กิจกรรมค่ายผูน้ าํ นักศึกษา ค่ายสายเลือดนิติศาสตร์ ค่ายวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มให้
นักศึกษาได้มีโอกาสทํางานเป็ นทีม ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและชุมชน
(4) หลักสู ตรมีกลุ่มวิชานิ ติพ ฒ
ั นบูรณาการศาสตร์ ซึ่ งกําหนดให้มี รายวิช าที่มุ่งบูรณาการ
กฎหมายกับศาสตร์ อื่นๆ เช่ น วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบั กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ไทยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ กฎหมายและวัฒนธรรมเนติธรรม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน
1.ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ มีความมุ่งมัน่ ในการ
ทํางานให้สาํ เร็ จ
1.2 มีน้ าํ ใจ มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน

- การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์
จริ ง
- การสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมในรายวิชา
- การเป็ นต้นแบบที่ดีของ

- ประเมินโดยอาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรม
- ผูใ้ ช้บณั ฑิตประเมิน
คุณธรรมจริ ยธรรมของ
บัณฑิต

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
มาตรฐาน
อาจารย์
ส่ วนรวม และเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
- การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
1.3 มีความพอเพียง
คุณธรรมจริ ยธรรมและ
1.4 มีความซื่ อสัตย์ กตัญ�ู เที่ยง
จิตสํานึกแก่นกั ศึกษา
ธรรม
1.5 สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู ้จกั - การสอนจากกรณี ศึกษา
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.6 มีจิตสํานึกและตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
นิติศาสตร์
1.7 เคารพและปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร
และสังคม
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง - ใช้การสอนในหลากหลาย
รู ปแบบ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของชีวติ
สําคัญ โดยการเลือกใช้
และสามารถนําไปใช้ในการ
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
ดําเนินชีวติ ได้
เนื้อหาสาระของแต่ละ
2.2 มีความรู ้ในหลักการ
รายวิชา เช่น การบรรยาย
หลักเกณฑ์ แนวคิดและทฤษฎี
การอภิปราย ทบทวน การฝึ ก
ทางกฎหมายตามมาตรฐานทาง
ปฏิบตั ิ การถามตอบฯลฯ
วิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมาย
2.3 มีความรู ้ในหลากหลายสาขา - มีการเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษา
และจากสถานการณ์จริ ง
ที่สัมพันธ์กบั กฎหมาย
2.4 มีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการ - การเชิญผูท้ รงคุณวุฒิทาง
กฎหมายและผูท้ รงคุณวุฒิ
ในทางปฏิบตั ิในการประกอบ
ด้านต่างๆมาถ่ายทอดความรู ้
วิชาชีพด้านนิ ติศาสตร์
และประสบการณ์แก่
นักศึกษา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน
- ประเมินจากปริ มาณการ
ทุจริ ตในห้องสอบ
- ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรี ยน การส่ งงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการร่ วม
กิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และ
ความพร้อมเพรี ยงของนิสิต
ในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ

- การทดสอบย่อย
- การสอบวัดผลความรู ้ สอบ
กลางภาคเรี ยนและปลายภาค
เรี ยน
- ประเมินจากการเขียน
รายงาน/บทความ
- ประเมินจากการร่ วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน

- กําหนดให้มีการศึกษาดูงาน
ฝึ กปฏิบตั ิ ในหน่วยงานทาง
กฎหมาย ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
- ผูส้ อนจัดการเรี ยนการสอน
โดยบูรณาการกับศาสตร์ อื่น
- ผูส้ อนให้ภาพรวมของ
ความรู ้ก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน
สรุ ปยํ้าความรู ้ใหม่หลัง
บทเรี ยนและมีการเชื่อมโยง
ความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
- การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
3.1 เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ และมี
สําคัญโดยเปิ ดโอกาสให้
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ตลอด
นักศึกษาตั้งคําถาม การ
ชีวติ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น
3.2 สามารถคิด วิเคราะห์และ
ตัดสิ นใจบนพื้นฐานของเหตุผลได้ - ผูส้ อนกําหนดโจทย์
กรณี ศึกษา หรื อสถานการณ์
มีวสิ ัยทัศน์ และความคิด
จําลอง ให้นกั ศึกษาฝึ กการ
สร้างสรรค์
แก้ปัญหาโดยประยุกต์
3.3 นําความรู ้มาประยุกต์ใช้ใน
หลักการ หลักเกณฑ์ แนวคิด
ชีวติ ประจําวัน และแก้ไขปั ญหา
และทฤษฎีทางกฎหมายที่ได้
ได้อย่างเหมาะสม
เรี ยนรู ้ไปปรับใช้กบั
3.4 สามารถคิดอย่างมี
ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นและ
วิจารณญาณและเป็ นระบบ
เสนอแนวทางการแก้ไข
นําความรู ้ทางกฎหมายไป
ปั ญหา
บูรณาการกับศาสตร์ อื่นๆ
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษา
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ค้นคว้าตามหัวข้อที่กาํ หนด
3.5 สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง
หรื อตามความสนใจ

- ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ให้ศึกษาค้นคว้า การนําเสนอ
รายงานในชั้นเรี ยน
- ประเมินการทดสอบย่อย
และการสอบวัดผลความรู ้
- ประเมินการการแสดงความ
คิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
- ประเมินจากการสังเกต

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐาน
ข้อกฎหมาย ทําความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
3.6 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปั ญหาทางกฎหมาย และสามารถ
ประยุกต์หลักการ หลักเกณฑ์
แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย
ไปปรับใช้กบั ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น
และเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ ละด้ าน

นักศึกษา โดยเน้นให้นาํ
ความรู ้ทางกฎหมายไปใช้ใน
การแก้ไขปั ญหาในเรื่ องนั้นๆ

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการทํางาน - ใช้รูปแบบการสอนที่มีการ - มอบหมายให้นกั ศึกษา
กําหนดกิจกรรม โดยมีการ
เป็ นทีม ปรับตัวให้เข้ากับ
ประเมินตนเองและเพื่อนใน
มอบหมายงานกลุ่ม หรื อการ
วัฒนธรรมองค์กร สามารถ
กลุ่ม
ทํางานที่ตอ้ งมีการ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
- ประเมินจากการสังเกต
ประสานงานกับผูอ้ ื่น
4.2 ตระหนักถึงสิ ทธิ ของตนเอง
พฤติกรรมที่แสดงออกใน
- ใช้การสอน การจัดกิจกรรม
และผูอ้ ื่น และยอมรับในความ
การร่ วมกิจกรรม
โดยให้นกั ศึกษามีโอกาสได้ - ประเมินจากแบบสอบถาม
แตกต่างหลากหลายของมนุษย์
ศึกษาเรี ยนรู ้จากชุมชน
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
ความเห็นของชุมชนที่มีต่อ
ท้องถิ่น
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม
นักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม
- จัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้
ทั้งของไทยและของประชาคม
นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเป็ น
นานาชาติ
ทั้งผูน้ าํ และผูต้ าม
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ
4.5 มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งงานส่ วน

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
มาตรฐาน
ในแต่ ละด้ าน
บุคคลและงานกลุ่ม
4.6 สามารถวางแผน และ
รับผิดชอบการเรี ยนรู ้ ตลอดจนมี
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้
อย่างต่อเนื่อง
4.7 มีความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ สื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
- ประเมินจากผลงานหรื อ
5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ - มอบหมายงานที่ตอ้ งใช้
กิจกรรมที่มีใช้สื่อเทคโนโลยี
สื่ อความหมายได้ดี ทั้งการฟั ง พูด
สารสนเทศในการค้นคว้า
สารสนเทศในการนําเสนอ
อ่าน เขียน
รวมถึงมีการส่ งงานผ่าน
- ประเมินจากพัฒนาการใน
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระบบสารสนเทศ
การสื่ อสารด้วยภาษาพูด จาก
ระบุเทคนิคทางสถิติหรื อ
- มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการ
การนําเสนอรายงานในชั้น
คณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการ
เรี ยบเรี ยง นําเสนอทั้งการ
เรี ยน
วิเคราะห์ แปลความหมายได้
เขียน และโดยปากเปล่า โดย
- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
เลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการทํา
สารสนเทศในการสื่ อสาร ศึกษา
รายงานอย่างถูกต้อง
ค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือก
5.4 สามารถสรุ ปประเด็นและ
สื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน
รู ้จกั เลือกและใช้รูปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสมกับเรื่ องและ
ผูฟ้ ังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.5 มีความสามารถเชิงตัวเลขเพื่อ
วินิจฉัยข้อกฎหมายได้

3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาชีพบังคับ
2101 101 กฎหมายแพ่ ง : หลักทั่วไป

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

2102 101 กฎหมายมหาชนเบือ้ งต�น

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

2105 101 ประวัติศาสตร์ ระบบกฎหมาย

O O O O O ● ● O ● ● O O O O ● O

2101 102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสั ญญา

O O O O O ● ● ● ● O O O ● ● O

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

● O O O O O ● ● ● O O O ● O

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

2101 201 กฎหมายลักษณะหนี้

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

2101 202 กฎหมายลักษณะทรัพย�สิ น

O O O O ● ● O O ● ● O O O O ● O

2101 203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ งและ
ลาภมิควรได้
2101 204 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลีย่ น ให้

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

2101 205 กฎหมายลักษณะยืม คํา้ ประกัน จํานอง จํานํา

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

2101 206 กฎหมายลักษณะเช่ าทรัพย์ เช่ าซื้อ จ้ างแรงงาน
จ้ างทําของ
2102 201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

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

● ● O O O O O O O ● O O ● O

2102 202 หลักกฎหมายปกครอง

● O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O O O O ● O O ● O

● O O O O ● ● ● ● O O ● O

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

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

2102 203 กฎหมายว�าด�วยการควบคุมฝ�ายปกครอง

● O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O O O O ● O O ● O

2103 201 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

O O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O O O O O O O ● O

2103 202 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด

O O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O O O O O O O ● O

2101 301 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้ า

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

2101 302 กฎหมายลักษณะครอบครัว

O O O O O ● ● ● ● O O O ● ● ● O

2101 303 กฎหมายลักษณะหุ้นส่ วน บริษทั

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

2101 304 กฎหมายลักษณะมรดก

O O O O O ● ● O ● O O O O O O

O

2102 301 หลักกฎหมายการคลังสาธารณะ

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O O ● O O ● ●

2102 302 หลักกฎหมายปกครองท�องถิ่น

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O O ● O O ● O

O O O O O O ● O O O ● O O

● ● O O O O O O O O O ● ●

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

2103 301 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา1

O O O O O ● ● O ● O ● O O O O

● ● O O O O O O O O O O ● O

2103 302 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ�ง1

O O O O O ● ● O ● O ● O O O O

● ● O O O O O O O O O O ● O

2103 303 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา2

O O O O O ● ● O ● O ● O O O O

● ● O O O O O O O O O O ● O

2103 304 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ�ง 2

O O O O O ● ● O ● O ● O O O O

● ● O O O O O O O O O O ● O

2103 305 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

O O O O O ● ● O ● O ● O O O O

● ● O O O O O O O O O O ● O

2103 306 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

O O O O O ● ● O ● O ● O ● O ● O

O O O O O ● ● O O O ● ● O

2104 301 กฎหมายระหว�างประเทศแผนกคดีเมือง

O O O O O ● ● O ● ● O O O O ● O

● O O O O O O O O O O ● O

2104 302 กฎหมายระหว�างประเทศแผนกคดีบุคคล

O O O O O ● ● O ● ● ● O O ● ● O

● O ● O O O O O O O ● ● O

2101 401 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลีย่ นมือ

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

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

2101 402 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

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

2102 401 กฎหมายแรงงาน

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O O ● O O ● O

2102 402 หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค
�การปกครองส�วนท�องถิ่น
2102 403 กฎหมายภาษีอากร

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O O ● O O ● ●

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O O ● O O ● ●

2104 401 กฎหมายการค้าระหว่ างประเทศ

O O O O O ● ● O ● ● ● O O ● O

● ● O O O O ● O O ● O ● ● O

2105 401 การว�าความและการจัดทําเอกสารทาง
กฎหมาย
2105 402 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย

O O O ● O ● ● O ● O ● O O O O

● ● ● O O O ● ● O ● O O ● O

O ● O ● O ● ● O ● O ● O O O O

O

O O O O O O O O O O O ● O

2105 403 นิติปรัชญา

O O O O O ● ● O ● ● O O O ● O

O

● O O O O O O O O O O ● O

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

2) วิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ
2101 305 กฎหมายเกีย่ วกับการประกันภัย

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

2101 306 กฎหมายพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์

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

2101 307 กฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค

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

2101 308 กฎหมายล้ มละลายและการฟื้ นฟูกจิ การ

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

2101 309 กฎหมายเกีย่ วกับที่ดนิ

O O O O O ● ● O ● ● O O O O ● O

2101 310 วิธีการระงับข้ อพิพาททางเลือกทางธุรกิจ

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

● O O O O O O O O O O ● O

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
2101 311 กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้ า
รับขน ประนีประนอมยอมความ
2101 312 กฎหมายบริษทั มหาชนและตลาดหลักทรัพย์

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

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

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
2102 303 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบือ้ งต้ น

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O ● O O ● O O

2102 304 กฎหมายเกีย่ วกับการตรวจสอบอํานาจรัฐ

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O ● O O ● O O

2102 305 กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์การปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น
2102 306 ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O ● O O ● O O

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O ● O O O ● O

2102 307 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O ● O O O ● O

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

2102 308 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O ● O O O ● O

2102 309 กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติราชการ

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O ● O O O ● O

2102 310 กฎหมายเกีย่ วกับสั ญญาของรัฐ

● O O O O ● ● O ● ● O O O O O

● ● O O O O O O ● O O O ● O

2103 307 กฎหมายเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
การฟอกเงิน
2103 308 กฎหมายเกีย่ วกับการสื บสวนและสอบสวน

● O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O ● O O O O ● ● O

● O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O ● O O O O ● ● O

2103 309 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

● O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O ● O O O O ● ● O

2103 310 สัมมนากฎหมายอาญา

● O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O ● O O O O ● ● O

กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

2103 311 กฎหมายอาญาระหว่ างประเทศและความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศในทางอาญา
2103 312 กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
2103 313 กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวติ ประจําวัน

● O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O ● O O O O ● ● O

● O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O ● O O O O ● ● O

● O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O ● O O O O ● ● O

2103 314 กฎหมายการแพทย์ และนิติเวชศาสตร์

● O O O O ● ● O ● O O O O O O

● ● O O O O ● O O O O ● ● O

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
2104 303 กฎหมายเศรษฐกิจระหว�างประเทศ

O O O O O ● ● O ● ● O O O O ● O

● O O O O ● O O O O O ● O

2104 304 กฎหมายศุ ลกากร

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

2104 305 กฎหมายอาเซียน

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

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

2104 306 กฎหมายระหว่ างประเทศเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน

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

2104 307 ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักกฎหมาย 1

O O O O O O ● O O ● O O O ● O

O

O O O O O O O O ● O O O O

2104 308 ภาษาอังกฤษสํ าหรับนักกฎหมาย 2

O O O O O O ● O O ● O O O ● O

O

O O O O O O O O ● O O O O

2104 309 กฎหมายเกีย่ วกับความร่ วมมือทางเศรษฐกิจใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํา้ โขง
2104 310 กฎหมายคนต่ างด้าว

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

กลุ่มวิชานิติพฒ
ั นบูรณาการศาสตร์
2105 301 ปัญหาการละเมิดสิทธิและการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย
2105 302 นิติพฒ
ั นบูรณาการศาสตร์ และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

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

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
2105 303 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสหวิทยาการ

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

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

2105 304 สัมมนานิติพฒ
ั นบูรณาการศาสตร์ และการฝึ ก
O O O O O ● ● ● ● ● O O O O ● ● ● ● ● O O ● O ● ● ● ● ● O
งานวิจัย
● ● O
2105 305 วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง O O O O O ● ● ● ● ● O O O O ● ● ● ● ● ● O ● O ● ●
2105 306 กฎหมายเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน

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

2105 307 หลักการใช้ การตีความ และการให้ เหตุผลทาง
กฎหมาย
2105 308 กฎหมายสิ่งแวดล้ อม

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

2105 309 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับกฎหมายที่
เกีย่ วข้ อง
2105 310 การเผยแพร่ กฎหมายและวัฒนธรรมเนติธรรม

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

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

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

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

2

3

4

5

6

2.ความรู้

7

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7

1

2

3

4

5

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา่ ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2553
หมวดที่ 6 และหมวดที่ 7 และตามเงื่อนไขที่หลักสู ตรกําหนดไว้
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา :
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาโดย
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษากระทําโดย
1) อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสุ่ มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู้ในหลักสู ตรหรื อไม่
2) อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสุ่ มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ตามที่
กําหนดในรายละเอียดวิชาและในหลักสู ตรหรื อไม่
3) การเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์การให้คะแนนจากกระดาษคําตอบเดียวกัน โดยอาจารย์ผสู ้ อนและ
ผูท้ รงคุณวุฒิในเนื้อหาสาระนั้น จากภายในและ/หรื อภายนอกสถาบัน
4) ตั้งคณะกรรมการภายในกลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาข้อสอบ พิจารณาประมวลรายวิชา ก่อนที่จะใช้
ในการสอน
5) ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา (มคอ.05)
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1) นักศึกษาจะต้องเรี ยนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสู ตรกําหนดจํานวน
145 หน่วยกิต
2) ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยไม่ต่าํ กว่า 2.00 ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 13
3) ต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ต่าํ กว่า 2.00 ในทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่ :
1.1 การปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่เรื่ องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหลักสู ตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายละเอียดหลักสู ตร คู่มือการศึกษาและหลักสู ตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การวิจยั เพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําปรึ กษา
1.5 ทดลองสอน และมีการประเมินการสอนของอาจารย์ใหม่
1.6 จัดให้อาจารย์ใหม่ เป็ นอาจารย์ผตู ้ ิดตามการสอนในรายวิชาที่คณะเชิญอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์ :
2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 จัดเวทีให้อาจารย์นาํ เสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
พัฒนาการสอน
2.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่ วมเครื อข่าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.4 การจัดทําเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู ้
2.5 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจยั การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
2.6 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั ในสาขาวิชาชีพและวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การบริหารหลักสู ตร :
1.1 มีระบบและกลไกในการบริ หารหลักสู ตร ได้แก่ มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
คณะกรรมการประจําหลักสู ตรเป็ นผูก้ าํ กับดูแล และคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิให้แก่
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.2 มีการประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละกลุ่มวิชา โดยอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์ผสู ้ อน
ติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสู ตร การ
พัฒนาและประเมินหลักสู ตร ตามกําหนดเวลา
1.4 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาทุกปี การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิชา
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จ
การศึกษา
1.6 มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่
1.7 มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การ
ติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
1.8 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกในการบริ หารงบประมาณ การแสวงหารายได้ การจัดหาครุ ภณั ฑ์
2.2 คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อจัดซื้ อตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์
และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อื่น ๆ อย่างเพียงพอ
2.3 คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลาง
ที่มีหนังสื อด้านการบริ หารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น

หลักสู ตรมีความพร้ อมด้ านทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม และ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ลําดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
2.2 จํานวน
ที่
ทีม่ ีอยู่
1

2

ห้องเรี ยนแบบบรรยายขนาดความจุ
- 400 ที่นงั่
- 250 ที่นงั่
- 180 ที่นงั่
- 50 ที่นงั่
ห้องศาลจําลอง

3

ห้องสมุดคณะนิ ติศาสตร์

4

ห้องเรี ยนรวม

2.3 จํานวนที่
หมายเหตุ
ต้ องการเพิม่ ใน
อนาคต
ห้องเรี ยนแบบ คณะนิติศาสตร์
บรรยายขนาด อาคารเรี ยนรวม 2
ความจุ 100 ที่นงั่
จํานวน 3 ห้อง

1 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง ขนาด 1 ห้อง ขนาด
ความจุ 70 ที่นงั่ ความจุ 100 ที่นงั่
1 ห้อง
ขยายขนาดของ
ห้อง
4 อาคาร
-

คณะนิติศาสตร์
อาคารเรี ยนรวม 2
คณะนิติศาสตร์
อาคารเรี ยนรวม 2
อาคารเรี ยนรวม
4,5

จํานวนรายชื่ อหนังสื อและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน/และที่เกีย่ วข้ อง
ประเภท/รายการ
ห้ องสมุด
ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย
คณะ
หนังสื อภาษาไทย
2,804 เล่ม
23,460 เล่ม
หนังสื อภาษาอังกฤษ
288 เล่ม
123 เล่ม
วารสารภาษาไทย
8 ชื่อเรื่ อง
32 ชื่อเรื่ อง
วารสารภาษาอังกฤษ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสําเร็ จรู ป ซี ดีรอม วิดีโอเพื่อ CD-ROM 6แผ่น
268 แผ่น
การศึกษา

แหล่งการเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติการ
ลําดับที่
ชื่อสถานที่/สถานที่ต้งั
1
ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
2
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
3
สถานพินิจ
4
ราชทัณฑ์
5
สํานักงานอัยการ
6
สถานีตาํ รวจ
7
สถานประกอบการที่มีหน่วยงานนิติการ
8
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
9
ชุมชน หมู่บา้ น
10
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

หมายเหตุ

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะฯประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยสํารวจจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่ :
1) การเตรี ยมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่ และการพัฒนาอาจารย์ :
- มีการวางแผนกําหนดกรอบอัตรากําลังของอาจารย์โดยพิจารณาจากสัดส่ วนของ
อาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษา และความต้องการของกลุ่มวิชา
- มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยกําหนดคุณสมบัติและวิธีการในการคัดเลือกตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ
- มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําแก่อาจารย์ใหม่เกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอน วิธีการสอน รวมถึงการวัดการประเมินผล
2) การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์ :
- จัดให้มีการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดผล เช่ น การ
เขียนประมวลรายวิชา การเขียนแผนการสอน การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ การวิจยั ในชั้นเรี ยน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

- คณะมีนโยบายให้อาจารย์เข้าอบรม สัมมนา ประชุ มวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาการและ
วิชาชี พ โดยได้จดั สรรงบประมาณให้แก่อาจารย์ทุกคน ซึ่ งมีการกําหนดไว้ในแผน
งบประมาณทุกปี
- คณะจัดโครงการอบรมการเขียน บทความ ตํารา และการทําวิจยั เพื่อการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร :
- คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรประชุมร่ วมกับผูส้ อน เพื่อการวางแผนเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนสอน การประเมินผล ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยน
การสอนตามหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อเพื่อหาแนวทางให้บรรลุเป้ าหมายของ
หลักสู ตร
- คณาจารย์ผสู ้ อนเป็ นผูร้ ่ วมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน ปั ญหาของ
หลักสู ตร เพื่อใช้สาํ หรับการปรับปรุ งหลักสู ตร
- กรณี การปรับปรุ งหลักสู ตร คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร สอบถามความคิดเห็นของ
ผูส้ อน เพื่อนําความเห็นดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พิเศษ : มีการกําหนดนโยบายให้เชิญอาจารย์พิเศษ ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางกฎหมาย หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิในศาสตร์ อื่น มาร่ วมสอน ในหัวข้อที่ตอ้ งการความเชี่ ยวชาญเฉพาะหรื อ
หัวข้อที่ตอ้ งเรี ยนรู ้จากผูม้ ีประสบการณ์จริ ง โดยมอบหมายให้กลุ่มสาขาวิชาเป็ นผูเ้ ลือกอาจารย์พิเศษ โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการคณะ โดยสัดส่ วนอาจารย์พิเศษต่ออาจารย์ประจําไม่น้อย
กว่าร้อยละ10 ของอาจารย์ประจํา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง : มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของ
บุ คลากรสายสนับสนุ นให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ ทั้ง นี้ ตามกรอบมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่งของทางราชการ โดยการสอบแข่งขันทั้งการสอบข้อเขียนในเนื้ อหาความรู้สามารถทัว่ ไป และ
ความรู ้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง รวมถึงการสอบสัมภาษณ์เพื่อสังเกตทัศนคติต่อการให้บริ การอาจารย์
และนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน : คณะฯมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้
มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ตามสายงานที่รับผิดชอบดังนี้
- สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

- สนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจยั สถาบันที่เกี่ยวกับงานรับผิดชอบของตน เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งการทํางาน
- สนับสนุนให้บุคลากรร่ วมวิจยั กับคณาจารย์เพื่อเป็ นการเพิ่มทักษะในการทําวิจยั โดยมี
อาจารย์เป็ นผูแ้ นะนํา
- สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (KM) กับหน่วยงานหรื อสถาบันอื่นในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับงานของตน
- สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา : คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
ให้กบั นักศึกษาทุกคน โดยกําหนดตารางการให้คาํ ปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษา (Office Hours) สัปดาห์ละ
6 ชัว่ โมง เพื่อให้คาํ ปรึ กษาทั้งการเรี ยน การใช้ชีวติ การทํากิจกรรม การวางแผนการศึกษา การเลือกและ
การวางแผนสําหรับการประกอบอาชีพ เป็ นต้น
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา : กรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลในรายวิชาใด
สามารถที่จะยืน่ คําร้องผ่านงานวิชาการเพื่อขอดูกระดาษคําตอบ รวมถึงวิธีการประเมินผลการให้คะแนน
ของอาจารย์ได้ โดยเป็ นไปตามประกาศของคณะ
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต :
ก่อนที่จะดําเนินการปรับปรุ งหลักสู ตร คณะฯได้ทาํ การสํารวจความต้องการของท้องถิ่น ความพึง
พอในของผูใ้ ช้ บ ัณ ฑิ ต ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาและบัณ ฑิ ต ต่ อ หลัก สู ต ร รวมถึ ง ความเห็ น ของ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีต่อหลักสู ตรนิ ติศาสตร์ สํารวจการได้งานทําของบัณฑิต อีกทั้งคณะฯ ยังนําสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
สกอ. มาเป็ นข้อมูลมาประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตรด้วย
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์ ประเมิน ดังนี้
หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มีตวั บ่งชี้ ที่ 1 - 5 ต้องมีผลดําเนินการบรรลุตาม
เป้ าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี จาํ นวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ ที่ 6 - 12) ที่มีผลดําเนิ นการบรรลุ
เป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้ รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้ บงั คับและตัวบ่งชี้ รวมในแต่
ละปี ดังนี้

ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ วม ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนิ นงาน หลักสู ตร

X

2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา

ปี การศึกษา
ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

หลักฐาน
รายงาน
การ
ประชุม
อาจารย์
ประจํา
หลักสู ตร
มคอ.2
ที่ผา่ น
ความ
เห็นชอบ
จากสภาฯ
และจาก
สกอ.
มคอ.3
ทุก
รายวิชา
มคอ.5
ทุก
รายวิชา
มคอ.7
รายงาน
ผลของ
รายวิชาที่
มีการ
ทวนสอบ
ผล
สัมฤทธิ์
ของ
นักศึกษา

ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว

ปี การศึกษา
ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

X

X

X

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน

X

X

X

X

X

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

X

X

X

X

X

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

X

X

X

X

X

หลักฐาน
ผลที่ได้
จากการ
วิเคราะห์
มคอ.7
และ
โครงการ
พัฒนา
ด้านการ
สอน
โครงการ
ปฐมนิเทศ
/เอกสาร
แนะนํา
หลักสู ตร/
คู่มือ
อาจารย์
รายงาน
จํานวน
อาจารย์
ทั้งหมดที่
ไปอบรม
สัมมนา
หรื อศึกษา
ต่อในแต่
ละปี
การศึกษา
รายงาน
จํานวน
บุคลากร
สาย

ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี การศึกษา
ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

X

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

รวมตัวบ่ งชี้บังคับทีต่ ้ องดําเนินการ(ข้ อ 1-5) ในแต่ ละปี
รวมตัวบ่ งชี้ในแต่ ละปี

ปี ที่ 5

X

X

3
6

5
8

5
9

5
10

5
12

หลักฐาน
สนับสนุน
ทั้งหมดที่
ไปอบรม
สัมมนา
หรื อศึกษา
ต่อ ในแต่
ละปี
การศึกษา
ผลสํารวจ
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา
ปี สุ ดท้าย/
บัณฑิต
ใหม่
ผลการ
สํารวจ
ความพึง
พอใจของ
ผูใ้ ช้
บัณฑิตที่
มีต่อ
บัณฑิต
ใหม่

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร

1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน : ช่วงก่อนการสอนคณะฯมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีม
ผูส้ อนหรื อระดับกลุ่มวิชา มีการปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน ช่ วงหลังการ
สอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งโดยรวบรวมปั ญหาข้อเสนอแนะในกลุ่มวิชาเพื่อ
ปรับปรุ งเพื่อใช้ในการการพัฒนากลยุทธ์การเรี ยนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มากที่สุด
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน:
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดย
- การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และคณาจารย์ผสู ้ อน
- การประเมินภาพรวมของหลักสู ตรโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม : การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยสํารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
- ผูใ้ ช้บณั ฑิต
- ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
- อาจารย์ประจําหลักสู ตร/คณาจารย์ผสู ้ อน
- ประชาชนในท้องถิ่น
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิ ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร : ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสู ตรและ
จัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ตามดัชนี ตวั บ่งชี้ ในหมวดที่ 7 รวมทั้งผ่านการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง :
- อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคปรับปรุ งทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาจัดทํารายงานเสนอกลุ่มวิชาผ่าน
อาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตร

- อาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตรติดตามผลการดําเนิ นงานตามดัชนีตวั บ่งชี้ในหมวดที่ 7 การประเมิน
คุณภาพภายใน
- อาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตรสรุ ปผลการดําเนินงานหลักสู ตรประจําปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมิน ประสิ ทธิ ผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ ง
อํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผล
การดําเนิ นงานหลักสู ตรประจําปี เสนอกลุ่มวิชา
- ประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตร พิจารณาทบทวนสรุ ปผลการดําเนิ นงานหลักสู ตรจากร่ างรายงาน
ผลการดําเนิ นงานหลักสู ตรและความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุ งการดําเนินงานเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสู ตร
เสนอต่อคณบดี

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ภาคผนวก
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจําหลักสู ตร
หนังสื อรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
หนังสื อรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสภาทนายความ
อัตราส่ วนอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ที่เนติบณั ฑิตยสภากําหนด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2553

1) คําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร

2) คําสั่ งแต่ งตั้งอาจารย์ ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร

3) ประวัติและผลงานอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่ อ – นามสกุล นายนิติลกั ษณ์ แก้วจันดี
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
เลขทีป่ ระจําตําแหน่ ง 114 สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3499 00119 49 7
เริ่มปฏิบัติงาน 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2547
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปี ทีส่ ํ าเร็จ
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ
2552
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณั ฑิตไทย
2547
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตย
สภา
นิติศาสตรบัณฑิต
2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
7. ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
• นิติลกั ษณ์ แก้วจันดีและคณะ. 2553. ประเมินหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ )
พ.ศ.2548.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่ อ – นามสกุล นายสหรัฐ โนทะยะ
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
เลขทีป่ ระจําตําแหน่ ง 278 สังกัด คณะนิติศาสตร์
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3498 00030 84 2
เริ่มปฏิบัติงาน 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปี ทีส่ ํ าเร็จ
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรบัณฑิต
2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7. ผลงานทางวิชาการ
บทความ
• สหรัฐ โนทะยะ. 2551. การฟ้องคดีปกครอง. เศรษฐกิจ. วารสารกฎหมาย (ฉบับพิเศษ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่ อ – นามสกุล นางสาวมิรันตี สาริ บุตร
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
เลขทีป่ ระจําตําแหน่ ง 339 สั งกัด คณะนิติศาสตร์
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 8004 00577 40 0
เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต บริ หารงานยุติธรรม
เนติบณั ฑิตไทย
-

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2550
2547

สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตย
สภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นิติศาสตรบัณฑิต
2544
7. ผลงานทางวิชาการ
บทความ
• มิ รั น ตี สาริ บุ ต ร. 2551. มาตรการทางกฎหมายในการพิสู จ น์ ค วามผิด เกี่ยวกับ คดี
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. วารสารกฎหมาย (ฉบับพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่ อ – นามสกุล นางสาวศรี สดา ไพศาลสกุลชัย
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
เลขทีป่ ระจําตําแหน่ ง 276 สังกัด คณะนิติศาสตร์
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 1002 01192 83 1
เริ่มปฏิบัติงาน 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ
เนติบณั ฑิตไทย
-

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2547

สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543

สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตย
สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต
2539
7. ผลงานทางวิชาการ
บทความ
• ศรี สดา ไพศาลสกุลชัย. 2553. อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุซํ้าซาก จุดตัดทางรถไฟ :
ปัญหาการปฏิบัติกบั ข้ อกฎหมาย. วารสารกฎหมาย (ฉบับวันรพี) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
• ศรี สดา ไพศาลสกุลชัย. 2551. ดอนโจดในมิติของสิ ทธิมนุษยชน. วารสารกฎหมาย (ฉบับ
วันรพี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
• ศรี สดา ไพศาลสกุลชัย. 2549. กฎอัยการศึกสํ าคัญไฉนต่ อการค้ าระหว่างประเทศ.
กฎหมายสําหรับชีวติ ประจําวัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่ อ – นามสกุล นายประดิษฐ์ แป้ นทอง
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
เลขทีป่ ระจําตําแหน่ ง 214 สั งกัด คณะนิติศาสตร์
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3209 00313 29 5
เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชน
เนติบณั ฑิตไทย
-

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2552
2548

สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตย
สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต
2537
7. ผลงานทางวิชาการ
บทความ
• ประดิษฐ์ แป้ นทอง. 2553. ผลของข้ อสั นนิษฐานตามกฎหมายต่ อการกําหนดภาระการ
พิสูจน์ และหน้ าที่นําสื บในคดีอาญา. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ปี ที่ 3 ฉบับที่ 6.
• ประดิษฐ์ แป้ นทอง. 2552. ปัญหาภาระการพิสูจน์ และค่ าเสี ยหายในความรับผิดทาง
สั ญญาทับซ้ อนกับละเมิด. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
(ฉบับพิเศษ) วันรพี 52.
• ประดิษฐ์ แป้ นทอง. 2553. สั ญญาลิสซิ่ง (Leasing). วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี ที่ 3 ฉบับที่ 5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่ อ – นามสกุล นายศุภชัย วรรณเลิศสกุล
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
เลขทีป่ ระจําตําแหน่ ง 361 สังกัด คณะนิติศาสตร์
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 4299 00201 15 0
เริ่มปฏิบัติงาน 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปี ทีส่ ํ าเร็จ
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ
2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต
2547
มหาวิทยาลัยณิ วฒั นา
7. ผลงานทางวิชาการ
บทความ
• ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. 2551. กรอบความร่ วมมือ ASEAN+3 กลไกสู่ ประชาคมเอเชี ย
ตะวันออก. วารสารเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ฉบับที่ 2.
• ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. 2551. พัฒนาการความร่ วมมือในอาเซี ยน : จากปริ ญญาสู่ กฎ
บัตร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี ที่ 10 ฉบับที่ 3.
• ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. 2551. จีน-อินเดีย : โอกาสและข้ อท้าทายในการชิงความได้ เปรียบ
ในเอเชี ย. Proceeding สํานักงานกิจการยุติธรรม, ครั้งที่ 3.
• ศุภชัย วรรณเลิ ศสกุล. 2553. เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน : โอกาสและอุปสรรค
สํ าหรั บการลงทุนจากประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี ที่ 12
ฉบับที่ 1.
• ศุ ภ ชัย วรรณเลิ ศ สกุ ล . 2552. เปิ ดโลกทัศน์ การศึ ก ษาในประเทศเกาหลีใ ต้ . วารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 4.
• ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. 2553. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะนิติศาสตร์ . วารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี ที่ 3 ฉบับที่ 5.
งานวิจัย
• ศุภชัย วรรณเลิ ศสกุล. 2550. เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน : โอกาสและอุปสรรค
สํ าหรับการลงทุนจากประเทศไทย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่ อ – นามสกุล นายขรรค์เพชร ชายทวีป
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
เลขทีป่ ระจําตําแหน่ ง 81 สังกัด คณะนิติศาสตร์
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3399 00163 03 8
เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายมหาชน
เนติบณั ฑิตไทย
-

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2552
2541

สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตย
สภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นิติศาสตรบัณฑิต
2540
7. ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
• ขรรค์เพชร ชายทวีป และคณะ. 2547. ความต้ องการของท้องถิ่นทีม่ ีต่อหลักสู ตร
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่ อ – นามสกุล นายอภินนั ท์ ศรี ศิริ
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
เลขทีป่ ระจําตําแหน่ ง 115 สังกัด คณะนิติศาสตร์
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 4505 00747 21 1
เริ่มปฏิบัติงาน 3 กันยายน พ.ศ. 2547
คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายอาญา
เนติบณั ฑิตไทย
-

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2551
2547

สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตย
สภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นิติศาสตรบัณฑิต
2544
7. ผลงานทางวิชาการ
บทความ
• อภินนั ท์ ศรี ศิริ. 2553. “BB GUN” กับ “อาวุธปื น” “สิ่ งเทียมอาวุธปื น” และข้อควร
ระวัง. วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปี ที่ 3 เล่มที่ 1.
• อภินนั ท์ ศรี ศิริ. 2553. การส่ งผู้ร้ายข้ ามแดนไทย – ลาว. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1.
• อภิ นัน ท์ ศรี ศิ ริ . วิช าชี พ ควบคุ ม จรรยาบรรณ. วารสารกฎหมาย คณะนิ ติศ าสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี ที่ 3 เล่มที่ 5.
• อภินนั ท์ ศรี ศิริ. ส่ อทุจริตสอบกับข้ อห้ ามอ้ างกฎหมาย (อาญา)..เด็ดขาด. วารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปี ที่ 3 เล่มที่ 5.
• อภินนั ท์ ศรี ศิริ. ปรปักษ์ ต่อชาติต่อแผ่นดินอย่างไร และวิเคราะห์ คําพิพากษาฎีกาที่
370/2520. วารสารกฎหมาย (ฉบับพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

4) หนังสื อรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยสํ านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบัณฑิตยสภา

5) หนังสื อรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสภาทนายความ

6) อัตราส่ วนอาจารย์ ต่อนักศึกษาของสาขานิติศาสตร์ ทเี่ นติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความกําหนด

7) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

