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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



สารบัญ 
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2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา       1 
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4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร      1 
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ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร       3 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน       4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
ในการวางแผนหลักสูตร        4 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยว 
ข้องกับพันธกิจของสถาบัน       4 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  5 

 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร       6 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    6 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง        6 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  8 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   25           
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ/ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาควิชาสังคมศาสตร์   
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย   :   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
    ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor  of  Laws  Program in Laws 
 
 

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

3.วิชาเอก 
 - 
 

4.จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 

5.1  รูปแบบ  
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี ( 4 ปี ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

นิติศาสตร์  พ.ศ. 2561 
 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร   
       หลักสูตรทางวิชาการ 

5.3  ภาษาที่ใช้  
      หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 
       รับนักศึกษาไทย  และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
       เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
      ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว  
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
         พ.ศ. 2559  ก าหนดการเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
     คณะกรรมการวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการ    

ประชุมครั้งที่ 7/2562  วันที่  8  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
     คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
         ครั้งที่ 11/2562  วันที่  25  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
     สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 10/2562   
         วันที่  2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562    
     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 11/2562   
         วันที่  20  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

นิติศาสตร์  พ.ศ. 2561  ในปีการศึกษา 2565 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
หน่วยงานของรัฐ  เช่น  นิติกรประจ าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  พนักงานคดี

ปกครอง  เจ้าพนักงานคดีศาลยุติธรรม  พนักงานสอบสวน (ต ารวจ)  นายทหารพระธรรมนูญ  เจ้าพนักงาน
บังคับคดี  เจ้าพนักงานคุมประพฤติ  พนักงานราชการ ปลัดอ าเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ๆ  
และหน่วยงานเอกชน  เช่น  นิติกร  ที่ปรึกษากฎหมาย  ทนายความ  อัยการ ผู้ พิพากษา  เป็นต้น 
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9. ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายวีระยุทธ  สโุขยะชัย น.ม. 

น.บ. 
 

- 
- 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2551 
2543 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวดวงพร  บุญเลี้ยง 
 

น.ม. 
น.บ. 
สส.บ. 

 

กฎหมายธรุกิจ 
- 
- 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2557 
2550 
2549 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายเมธาคณุ  พฤกษา น.ม. 
น.บ. 

- 
- 

 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2547 
2538 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวยุพดี  ผ่องศร ี น.ม. 
น.บ. 

- 
- 

 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2555 
2546 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวเยาวพา  กองเกต ุ น.ด. 
น.ม. 
น.บ. 

- 
กฎหมายมหาชน 

- 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

2562 
2550 
2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

   

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ในประเทศ  ระหว่างประเทศ  รวมทั้งการเปิดเสรี
ทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ  จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนานักกฎหมายที่มีศักยภาพ  เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร ได้
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง 

กฎหมายจึงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกัน และปราบปรามปัญหาที่เกิดขึ้นตามมากับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะมีหลักประกันให้มั่นคงอยู่ได้ ดังนั้นการด าเนินการ
เพ่ือเตรียมนักกฎหมายที่มีความเข้าใจในด้านสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนา
ทางด้านวิชาการ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

        สืบเนื่องจากสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการพัฒนา
หลักสูตรให้ครอบคลุมการศึกษาใน 3 มิติ ได้แก่ 1) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของหลักกฎหมายหรือที่
เรียกว่า วิชานิติศาสตร์เชิงข้อเท็จจริง 2) หลักกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันหรือวิชานิติศาสตร์โดยแท้ และ 
3) ภารกิจหลักของกฎหมาย อันได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และความเป็นธรรมในสังคม 
หรือเรียกว่าวิชานิติศาสตร์เชิงคุณค่า เพ่ือผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความรู้ในกฎหมายและปรับใช้กฎหมาย
ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นผู้ที่ถึงพร้อมในทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแน่นมั่นคงใน
หลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรมมีจิตส านักรับผิดชอบต่อสังคมและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพแห่ง
กฎหมายด้วย 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 

       พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คื อ 1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนที่ดี           
เป็นพลเมืองดีในสังคมและสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2) วิจัยสร้างองค์กรความรู้และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 3) พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการ
บริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) บริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

12.2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนที่ดี  เป็นพลเมืองดีในสังคมและ
สมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



5 
 

12.2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องวิจัยสร้างองค์กรความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

12.2.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

12.2.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

12.2.5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องบริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่นๆ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

          13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ ที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียน
ได้ 

ทุกรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
 

                (1) มีการบริหารจัดการหลักสูตร  โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอน และบริหารงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน โดยท างานประสานกับคณะกรรมการ
วิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยการด าเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้นโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ภาคผนวก ช) 

(2) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ มคอ.1 และองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย ได้แก่ ส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา 

“บัณฑิตนิติศาสตร์ต้องมีความรู้ดี มีคุณธรรม เพื่อน าสังคมเกิดสันติสุข”  
 1.2  ความส าคัญ 
   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ที่เน้นพัฒนาคนสู่สังคมแห่งความรู้ สร้างความเชี่ยวชาญด้านการกฎหมายบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 1.3  วัตถุประสงค์ 
     (1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
   (2) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในทางนิติศาสตร์             

  (3) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์โดยสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาประยุกต์ความรู้และทักษะทาง
กฎหมาย อีกทั้งใช้กฎหมายแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง  

  (4) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความรับผิดชอบในการท างานและรับผิดชอบในทาง
วิชาชีพต่อสังคม อีกท้ังสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1 . พั ฒ น า ร ะ บ บ ก ล ไก ก า ร
ออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษา
และตลาดแรงงาน 
 

1. ประชุมกรรมการการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาระบบกลไกการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
2. ประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมิน
หลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
หลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 

2. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร     
นิติศาสตรบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด และ
เป็ น ไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับปริญ ญ าตรี  ส าขาวิช า
นิติศาสตร์ 

1. ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
วางแผน ปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์
ม าต รฐาน ห ลั ก สู ต ร  แล ะ เป็ น ไป ต าม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
2. เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

3. ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ต ล า ด แ ร ง ง า น  สั ง ค ม แ ล ะ

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน
และประเมินผลความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต 
2. ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ

1. รายงานความต้องการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
ประเทศชาติ วางแผน ปรับปรุงหลักสูตรติดตามประเมิน

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญร่วม
วิพากษ์หลักสูตร 
4. น าผลการประเมินและการวิพากษ์ไปใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และด้านวิชาการ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้มีการอบรมความรู้เพ่ิมเติม ท าการวิจัย 
และให้บริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก
และชุมชนท้องถิ่น 
2. สนับสนุนให้มีความร่วมมือในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

1.จ านวนครั้งของการเข้ารับ
การอบรมความรู้เพ่ิมเติม 
ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตรและ
จ านวนงานวิจัยของอาจารย์
และ/หรือนักศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรม
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย 
 

5. การพัฒนานักศึกษาและ
บัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

1. จัดประชุมนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
กระตุ้นและประเมินผลการพัฒนา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
3. สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
4. จัดให้มีการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามความต้องการของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

1. รายงานการประชุม 
2. กิจกรรมและผลสรุปการ
ด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
3. ผลการประเมินการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
4. ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 
ต่อคุณภาพของบัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบการศึกษา 
      ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ        

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้

ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       
พ.ศ. 2555  

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
        ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
        ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
        ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน – พฤษภาคม 

    และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับ      
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 
  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

      2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า       
      2.2.2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 
 
  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

      2.3.1 นักศึกษามีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การเขียน รวมถึงการสื่อสาร 
      2.3.2 นักศึกษามีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การเขียน รวมถึงการสื่อสาร 
      2.3.3 นักศึกษามีบุคลิกภาพยังไม่สอดคล้องกับวิชาชีพ กล่าวคือมีความสุขุม รอบคอบ สุภาพ  

เรียบร้อย มีความน่าเชื่อถือ 
 
 2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1  การจัดปฐมนิเทศ 
  2.4.2  การเตรียมความพร้อมและการปรับพ้ืนฐานในการเรียน 
  2.4.3  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 120 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 2  120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 3   120 120 120 
ชั้นปีที่ 4    120 120 
รวม 120 240 360 480 480 
ส าเร็จการศึกษา - - - 120 120 
 
          2.6  งบประมาณตามแผน 
 

รายละเอียดรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ 
 
 2563 2564 2565 2566 2567 

งบบุคลากร 3,900,000 4,200,000 4,500,000 4,800,000 5,100,000 

งบลงทุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

งบด าเนินการ 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 

รวม 6,900,000 7,400,000 7,900,000 8,400,000 8,900,000     

ประมาณการค่าใช้จ่าย/หัว 18,000  บาท/คน/ปี 
 
2.7  ระบบการศึกษา 
      เป็นระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนและให้เป็นไปตามข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
     การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการ

เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  (ภาคผนวก ฉ) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
       องค์ประกอบของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

      3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
                      จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  142  หน่วยกิต  

    3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดวิชา โครงสร้าง
หลักสูตร 
มคอ.1 

เกณฑ์มาตรฐานสภา
ทนายความ และส านัก
อบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

โครงสร้าง
หลักสูตร 
ปี 2563 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.2 กลุ่มวิชาเลือก 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

30 หน่วยกิต 
10หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

 
 

84 หน่วยกิต 
66 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
 
 

6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต  
รวมไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต  
และอย่างมากไม่เกิน 
150 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

30 หน่วยกิต 
10หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

 
 

106 หน่วยกิต 
87 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

 
 

6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร 

120  หน่วยกิต  142  หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
ในกลุ่มรายวิชานิติศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา โดยก าหนดรหัสวิชาและความหมายของรหัสวิชา ดังนี้ 

ก าหนดให้มีรหัสวิชาเป็นตัวเลขจ านวน 7 ตัว  โดยมีความหมาย  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
โดยมีความหมายของตัวเลข  ดังนี้ 
     

    เลขตัวที่ 1  2  และ 3 หมายถึง หมวดวิชา/หมู่วิชา 
    เลขตัวที่ 4  หมายถึง ระดับความยากง่าย/ชั้นปี 
    เลขตัวที่ 5  หมายถึง ลักษณะเนื้อหา/กลุ่มวิชา 
    เลขตัวที่ 6 และ 7 หมายถึง ล าดับก่อน – หลังของวิชา 

 
โดยก าหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชา  ดังนี้ 

 

(1)  หมายถึง     หลักท่ัวไปแห่งกฎหมาย 
(2)  หมายถึง     กฎหมายแพ่ง 
(3)  หมายถึง     กฎหมายอาญา 
(4)  หมายถึง     กฎหมายมหาชน 
(5)  หมายถึง     กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 
(6)  หมายถึง     กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
(7)  หมายถึง     กฎหมายระหว่างประเทศ 

      (8)  หมายถึง     กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน       
หรือ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

(9)  หมายถึง     กฎหมายเบ็ดเตล็ด 
   
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อน – หลังของวิชา 

ลักษณะเนื้อหา/กลุ่มวิชา 

ระดับความยากง่าย/ชั้นปี  

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  เรียนทั้งหมด         10 หน่วยกิต 
               วิชาบังคับ   บังคับเรียน        6  หน่วยกิต  ดังนี้ 
 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                              2(2-0-4) 
(Thai for Communication) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                                          2(2-0-4) 
English for Communication 

0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน          2(2-0-4) 
(Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 

 
 
               วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 
 

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                                                   2(2-0-4) 
(Information Searching for Study) 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน        2(2-0-4) 
(Reading and Writing English for Daily Life Communication) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม           2(2-0-4) 
(English for Cultural Communication) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ          2(2-0-4) 
(English for Communication in the Workplace) 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน          2(2-0-4) 
(Chinese for Daily Life Communication) 
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1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต   

 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา                                         2(2-0-4) 

(Buddhism for Development) 
0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน                                        2(2-0-4) 

(Psychology for Self Development) 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                                         2(2-0-4) 

(Music and Life Appreciation) 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ                                2(2-0-4) 

(Arts and Design) 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง                                                2(2-0-4) 

(Art Performance Appreciation) 
0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต                                                   2(2-0-4) 

(Meditation for Life Development) 
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต  

                 วิชาบังคับ    บังคับเรียน                                                         2   หน่วยกิต   
 

0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี                                2(2-0-4) 
(Smart Citizenship)  

 

   วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้           4    หน่วยกิต 
 

0003101 ระบบสังคมไทย                                 2(2-0-4) 
(Thai Society System)  

0003102 ระบบสังคมโลก                                          2(2-0-4) 
(Global Society System) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                                         2(2-0-4) 
(Business and Daily Life) 

0003104 ไทเลยศึกษา                       2(2-0-4) 
(Loei Study) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                                                  2(2-0-4) 
(Thailand and ASEAN Community)  

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                               2(2-0-4) 
(Economy in Daily Life) 

0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                                2(2-0-4) 
(Law in Daily Life) 
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    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้       ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต   
 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ                                 2(2-0-4) 
(Thinking and Decision Making)   

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                             2(2-0-4) 
(Computer Technology for Daily-Life) 

0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                                 2(2-0-4) 
(Exercise for Health) 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต                              2(2-0-4) 
(Science and Technology for Quality of Life) 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                        2(2-0-4) 
(Science for Health)  

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                        2(2-0-4) 
(Life and Environment) 

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน           2(2-0-4) 
(Household Appliances Maintenance Techniques) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                      2(2-0-4)  
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ       บังคับเรียน   87 หน่วยกิต 
 

2561101 หลักกฎหมายพื้นฐานและระบบกฎหมาย 
(Fundamental Legal Principles and Legal Systems) 

3(3-0-6) 

2561102 หลักกฎหมายมหาชน 
(Introduction to Public Law) 

3(3-0-6) 

2561201 กฎหมายลักษณะบุคคลและนิติกรรมสัญญา  
(Law of Person and Juristic Act and Contract) 

3(3-0-6) 

2561203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  
(Law of Wrongful Acts, Mandate and Undue Enrichment) 

3(3-0-6) 

2561301 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 
(Criminal Law : General Principles) 

3(3-0-6) 

2561501 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 1 
(Law of Commercial and Business Contract 1) 

3(3-0-6) 

2562202 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป 
(Obligation : General Principles) 

3(3-0-6) 

2562204 กฎหมายลักษณะครอบครัว  
(Family Law) 

3(3-0-6) 

2562302 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 
(Criminal Law : Offense) 

3(3-0-6) 

2562401 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
(Constitutional Law) 

3(3-0-6) 

2562502 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 2 
(Law of Commercial and Business Contract 2) 

3(3-0-6) 

2562503 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 3 
(Law of Commercial and Business Contract 3) 

3(3-0-6) 

2562504 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 
(Partnerships  and  Corporation) 

3(3-0-6) 

2562801 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 : ทั่วไป 
(English for Lawyers 1: General) 

3(3-0-6) 

2562806 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน 
(Property Law and Land Law) 

3(3-0-6) 

2563205 กฎหมายลักษณะมรดก 
(Succession Law) 

3(3-0-6) 

2563402 กฎหมายภาษีอากร 
(Taxation Law) 

3(3-0-6) 
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2563403 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(Administrative Law and Procedure) 

3(3-0-6) 

2563601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
(Law of Civil Procedure 1) 

3(3-0-6) 

2563602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
(Law of Criminal Procedure 1) 

3(3-0-6) 

2563603 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
(Law of Civil Procedure 2) 

3(3-0-6) 

2563604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
(Law of Criminal Procedure 2) 

3(3-0-6) 

2563701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและอาญา 
(Private and Criminal International Law)  

3(3-0-6) 

2563702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
(Public International Law) 

3(3-0-6) 

2563807 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล 
(Computer Electronic and Digital Law) 

3(3-0-6) 

2564103 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
(Legal Profession) 

3(3-0-6) 

2564605 กฎหมายลักษณะพยาน 
(Law of Evidence) 

3(3-0-6) 

2564606 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
(Court System and Law on Court Organization) 

3(3-0-6) 

2564607 การว่าความและศาลจ าลอง 
(Advocacy and Moot Court) 

3(2-2-5) 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

          2.2 กลุ่มวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
 

2563104 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 
(Thai Legal History) 

3(3-0-6) 

2563105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  
(Introduction to Laws) 

3(3-0-6) 

2563106 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
(Law in Everyday Life) 

3(3-0-6) 

2563107 ภาษากฎหมายไทย  
(Thai Law Language)  

3(3-0-6) 

2563108 นิติปรัชญา  
(Philosophy of Law)  

3(3-0-6) 

2563404 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 
(Labor Law and Social Security) 

3(3-0-6) 

2563405 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 
(Law on Administration of State Affairs) 

3(3-0-6) 

2563505 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
(Law of Intellectual Property) 

3(3-0-6) 

2563506 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวิชาชีพบัญชี 
(Business and Accountant Profession Law) 

3(3-0-6) 

2563507 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 
(Business and Commercial Law) 

3(3-0-6) 

2563508 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
(Consumer Protection Law)  

3(3-0-6) 

2563509 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 
(Financial Institution Law) 

3(3-0-6) 

2563609 การสืบสวนและสอบสวน  
(Investigation) 

3(3-0-6) 

2563802 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 : การอ่านและเขียน 
(English for Lawyers 2 : Reading and Writing)  

3(3-0-6) 

2563803 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3 : การฟังและการพูด 
(English for Lawyers 3 : Listening and Speaking) 

3(3-0-6) 

2563804 สิทธิมนุษยชน  
(Human Rights) 

3(3-0-6) 

2563805 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
(Law of Juvenile Delinquency) 
 

3(3-0-6) 
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2563901 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
(Law of Environment)  

3(3-0-6) 

2563902 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
(Criminology and Penology) 

3(3-0-6) 

3903256  กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม 
(Law for Social Development)  

3(3-0-6) 

2563904 กฎหมายจราจร  
(Traffic Law) 

3(3-0-6) 

2563905 กฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า 
(Forestry and Wildlife Laws) 

3(3-0-6) 

2564206 สัมมนากฎหมายแพ่ง 
(Seminar in Civil Law)  

3(3-0-6) 

2564303 สัมมนากฎหมายอาญา  
(Seminar in Criminal Law) 

3(3-0-6) 

2564510 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 
(Logistics Law) 

3(3-0-6) 

2564608 กฎหมายล้มละลาย 
(Bankruptcy Law) 

3(3-0-6) 

4610256  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(Seminar on Civil  Procedure) 

3(3-0-6) 

2564611 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(Seminar on Criminal  Procedure) 

3(3-0-6) 

2564612 การระงับข้อพิพาททางเลือก 
(Alternative Dispute Resolution)  

3(3-0-6) 

2564703 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade Law) 

3(3-0-6) 

2564906 กฎหมายที่ดิน 
(Land Law) 

3(3-0-6) 

2564907 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 
(Research Methodology and Legal Research) 

3(3-0-6) 
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          2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา     ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 
               ให้เลือกเรียนวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
     
 (1) กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

2564908 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(Preparation for Professional Experience) 

1(90) 

2564909 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 (Field Experience) 

6(540) 

 
 (2) กลุ่มสหกิจศึกษา 
 

2564910 การเตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre-Cooperative Education) 

1(90) 

2564911 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

6 หน่วยกิต 

 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไม่น้อยกว่า         6          หน่วยกิต 
 
          ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 
 
  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป XXX XXX 2(2-0-4) 

XXX XXX 2(2-0-4) 
XXX XXX 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับ) 

2561101 หลักกฎหมายพื้นฐานและระบบกฎหมาย 3(3-0-6) 
2561102 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
2561201 กฎหมายลักษณะบุคคลและนิติกรรมสัญญา 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี XXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 18 

 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป XXX XXX 2(2-0-4) 
XXX XXX 2(2-0-4) 
XXX XXX 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับ) 

2561203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการนอกสั่ง  
ลาภมิควรได้ 

3(3-0-6) 

2561301 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 
2561501 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และ 

ธุรกิจ 1 
3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี XXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 18 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป XXX XXX 2(2-0-4) 
XXX XXX 2(2-0-4) 
XXX XXX 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับ) 

2562202 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป 3(3-0-6) 
2562302 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 3(3-0-6) 
2562401 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
2562502 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และ 

ธุรกิจ 2 
3(3-0-6) 

รวม 18 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป XXX XXX 2(2-0-4) 
XXX XXX 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับ) 

2562204 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3(3-0-6) 
2562503 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และ 

ธุรกิจ 3 
3(3-0-6) 

2562504 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) 
2562801 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 : ทั่วไป 3(3-0-6) 
2562806 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6) 

รวม 19 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป XXX XXX 2(2-0-4) 
XXX XXX 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้าน  
(บังคับ) 

2563402 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
2563603 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
2563604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 
2563702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 
2563807 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล 
3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้าน 
(เลือก) 

XXX วิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 3(x-x-x) 

รวม 22 
 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป XXX XXX 2(2-0-4) 
XXX XXX 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้าน  
(บังคับ) 

2563205 กฎหมายลักษณะมรดก 3(3-0-6) 

2563403 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

3(3-0-6) 

2563601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
2563602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
2563701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

และอาญา 
3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้าน 
(เลือก) 

XXX วิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 3(x-x-x) 

รวม 22 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น (ท-ป-อ)  

วิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับ) 

2564103 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3(3-0-6) 
2564605 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
2564606 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 3(3-0-6) 
2564607 การว่าความและศาลจ าลอง 3(3-0-6) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจ

ศึกษา 

2564908 
หรือ 

2564910           

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือ  
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
 

1(90) 
 

1(90) 
 

วิชาเฉพาะด้าน  
(เลือก) 

XXX วิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 3(x-x-x) 
XXX วิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 3(x-x-x) 

รวม 19 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจ

ศึกษา 

2564909 
หรือ 

2564911            

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือ 
สหกิจศึกษา 

 

6(540) 
 

6 หน่วยกิต 
 

รวม 6 
 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก.
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 3.2  ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายวีระยุทธ  สุโขยะชัย น.ม. 

น.บ. 
 

- 
- 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2551 
2543 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวดวงพร  บุญเลี้ยง 
 

น.ม. 
น.บ. 
สส.บ. 

 

กฎหมายธุรกิจ 
- 
- 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2557 
2550 
2549 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายเมธาคุณ  พฤกษา น.ม. 
น.บ. 

- 
- 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2547 
2538 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวยุพดี  ผ่องศรี น.ม. 
น.บ. 

- 
- 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 
2546 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวเยาวพา  กองเกตุ น.ด. 
น.ม. 
น.บ. 

- 
กฎหมายมหาชน 

- 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2562 
2550 
2546 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม )การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา( )ถ้ามี(  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิ ต           
มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางด้านนิติศาสตร์หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงานส านักงาน และมี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีจิตอาสา ก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงน าผลการประเมินดังกล่าวมา
พัฒนานักศึกษาด้วยวิธีการสอนในห้องเรียน อบรม ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น 
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักกฎหมาย การฝึกอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน การฝึกปฏิบัติการว่าความและศาลจ าลอง และอบรมทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านนิติศาสตร์ หรือสหกิจศึกษา ในหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนต่อไป 
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
(1)   ตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติ  ที่สอดคล้อง

กับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
(2)   มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปัญหากฎหมาย       

ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
  4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายพ้ืนฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ 

(2) สามารถน าความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้
กับปัญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรมและสามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 4.1.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   
(1) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา อันเป็นทักษะ ที่ส าคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
(2) มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์ที่

เหมาะสมเพ่ือน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติกรรม 

(3) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข หรือ จ านวน 
ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการท าความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
และแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น  

(4) มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอ่ืนอันเป็น
ทักษะที่ส าคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพ่ือน าไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกได้
อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 

(5) ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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  4.1.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)   มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(2) รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่างของความเห็น 
(3) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถ

ควบคุมอารมณ์และมีความอดทน 
(4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้ อ่ืน และมีจิตส านึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดี       

ของสังคม 
 

 4.1.5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1)  มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย 
     (2)  มีความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอ ตลอดจนการตั้งค าถาม หรือการตอบค าถาม    
ที่ชัดเจนท าให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย 
     (3)  มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมแก่กรณี 
     (4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้าการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี 
     (5)  มีทักษะในการค้นหา ท าความเข้าใจ และน าไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือจ านวนสถิติต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 

4.2 ช่วงเวลา 
  4.2.1 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย หรือ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
จัดในภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  4.2.2 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์ หรือ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา     
จัดในภาคการศึกษาท่ี 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ทางกฎหมาย หรือ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จัดไม่น้อย
กว่า 90 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคการศึกษา 
  4.3.2 รายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางกฎหมาย หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาค
การศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย )ถ้ามี( 
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ไม่มี 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
   ไม่มี 
 

5.3 จ านวนหน่วยกิต   
  ไม่มี 

5.4 การเตรียมการ 
  ไม่มี 

5.5 กระบวนการประเมินผล 
ไม่มี 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1)  มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท ำหน้ำที่
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
วิชำชีพนิติศำสตร์ 
 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษำมีจรรยำบรรณใน
วิชำชีพนิติศำสตร์ กำรใช้กฎหมำยที่ถูกต้อง นอกจำกนี้
อำจมีกำรจัดโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่
ชุมชน เพ่ือให้นักศึกษำมีโอกำสประยุกต์หรือเผยแพร่
ควำมรู้ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ที่ได้ศึกษำมำ 

(2) มีควำมรู้พ้ืนฐำนในศำสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมำย 
ทั้ งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติอยู่ ในเกณฑ์ดี  
สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ศึกษำมำได้อย่ำง
เหมำะสมและถูกต้องในกำรประกอบวิชำชีพ
กฎหมำย และสำมำรถน ำไปศึกษำต่อในระดับสูง
ได ้

รำยวิชำบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐำนของศำสตร์ที่
เกี่ยวกับกฎหมำย และสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีปฏิบัติกำรเช่น ศำลจ ำลอง 
แบบฝึกหัด และกรณีศึกษำให้นักศึกษำเข้ำใจกำรประยุกต์
องค์ควำมรู้กับปัญหำจริง  

(3) มีควำม ใฝ่รู้ และมีควำมสำมำรถพัฒนำควำมรู้ 
ด้ำนกฎหมำย เพ่ือพัฒนำตนเอง และพัฒนำสังคม 

รำยวิชำเลือกที่เปิดสอนต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมำย มีโจทย์
ปัญหำที่ท้ำทำยให้นักศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ในกำรพัฒนำ
ศักยภำพ 

(4) คิดเป็น ท ำเป็น และสำมำรถน ำกฎหมำยไปใช้
แก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม 

ทุกรำยวิชำต้องมีโจทย์ปัญหำ แบบฝึกหัด ให้นักศึกษำได้
ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหำ แทนกำรท่องจ ำ 

(5) มีควำมสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะ
กำรบริหำรจัดกำรและท ำงำนเป็นหมู่คณะ 
 

โจทย์ปัญหำและแบบฝึกหัดของรำยวิชำต่ำง ๆ ควรจัด
แบบคณะท ำงำน แทนที่จะเป็นแบบงำนเดี่ยว เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษำได้ฝึกฝนกำรท ำงำนเป็นหมู่คณะ  

(6) รู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองและสำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรกับผู้อืน่ได้เป็นอย่ำงดี 

ต้องมีกำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมควำมรู้ที่นอกเหนือจำกที่ได้น ำเสนอในชั้นเรียน 
และเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้ระหว่ำงนักศึกษำด้วยกัน หรือ
ให้กับผู้สนใจภำยนอก 

(7 ) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยี
ได้ด ี

มีระบบเพ่ือสื่อสำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในหมู่นักศึกษำ
หรือบุคคลภำยนอกที่ส่งเสริมให้เกิดกำรแสวงหำควำมรู้ที่
ทันสมัย กำรเผยแพร่ กำรถำมตอบ และกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ มีโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษ และวิชำเลือกที่
เกี่ยวข้องกับภำษำอังกฤษเพ่ิมอีก 2 รำยวิชำ ได้แก่ 
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำย 2 : กำรอ่ำนและเขียน, 
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำย 3 : กำรฟังและกำรพูด 

(8) มีบุคลิกภำพที่ด ี มีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย  กำรเข้ำสังคม  เทคนิค
กำรเจรจำสื่อสำร  กำรมีมนุษยสัมพันธ์ และกำรวำงตัวใน
กำรท ำงำนในบำงรำยวิชำที่เก่ียวข้อง 
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 สำขำวิชำนิติศำสตร์ ก ำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำนิติศำสตร์ พ.ศ. 2561 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
  (1)   ตระหนักรู้ เข้ำใจ และยึดมั่นในหลักควำมยุติธรรม หลักนิติธรรม มีควำมประพฤติ             

ที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมำย 
  (2)   มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีควำมตื่นตัวต่อปัญหำกฎหมำย     

ที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น สังคม และประเทศชำติ 
 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  กำรสอนแบบบรรยำยและอภิปรำย (Lecture and discussion method) ร่วมกับกำรสอน

แบบเน้นกรณีปัญหำ (Problem – based method) โดยมีกำรสอดแทรกข้อคิดเห็นด้ำนหลักเหตุผล       
ควำมยุติธรรม ควำมเป็นธรรม เมื่อได้มีกำรศึกษำบทบัญญัติ แนวคิด และค ำวินิจฉัยทำงกฎหมำยในแต่ละส่วน
ของเนื้อหำ 

  (2)  กำรจัดให้มีวิชำทักษะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย กำรฝึกงำน สหกิจศึกษำ 
 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1)  ใช้กำรสังเกตพฤติกรรม กำรประเมินตนเอง กำรประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน           

หรือกลุ่มงำน      
     (2)  กำรสอบข้อเขียน กำรประเมินผลงำนที่มอบหมำย 

  

   2.2 ด้านความรู้  
2.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   (1)  มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกฎหมำยพ้ืนฐำนและกฎหมำยเฉพำะทั้งในแง่ทฤษฎี หลักกำร 

แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมำย และแนวค ำพิพำกษำหรือค ำวินิจฉัยขององค์กรตุลำกำร 
   (2)  สำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในทฤษฎี หลักกำร แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมำยไปปรับ

ใช้กับปัญหำข้อเท็จจริง หรือค้นคว้ำในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่ำงมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรมและสำมำรถ
บูรณำกำรเชื่อมโยงกับศำสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านความรู้ 
  (1) กำรสอนแบบบรรยำยและอภิปรำย (Lecture and discussion method) ร่วมกับกำรสอน

แบบเน้นกรณีปัญหำ (Problem – based method)   
  (2) กำรสอนเชิงสัมมนำ กำรสอนแบบเน้นกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง (Self-study method) 
  (3) กำรสอนแบบใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation method) 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ 
   (1)  ใช้กำรสอบข้อเขียน กำรสอบปำกเปล่ำ กำรสอบปฏิบัติ  
   (2)  กำรเขยีนรำยงำน และน ำเสนอด้วยวำจำ 
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         2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   
   (1)  มีควำมสำมำรถในกำรค้นหำหรือได้มำซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงกำรวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มำ อันเป็นทักษะ ที่ส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย 
   (2)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้และกำรตีควำมกฎหมำย กำรเทียบเคียงและกำรค้นหำหลักเกณฑ์

ที่เหมำะสมเพ่ือน ำมำปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี ทั้งนี้ 
โดยค ำนึงถึงหลักควำมยุติธรรมและหลักนิติกรรม 

   (3)  มีควำมสำมำรถในกำรค้นหำหรือได้มำซึ่งข้อมูลต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเอกสำร ตัวเลข หรือ 
จ ำนวน ข้อมูลสถิติ ตลอดจนกำรท ำควำมเข้ำใจ เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ 
สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มำเหล่ำนั้น  

   (4)  มีควำมสำมำรถในกำรวิพำกษ์ วิจำรณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังควำมเห็นจำกบุคคลอ่ืนอัน
เป็นทักษะที่ส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย เพ่ือน ำไปสู่ข้อยุติและกำรเสนอทำงออก หรือทำงเลือกได้
อย่ำงรอบด้ำนและเป็นกัลยำณมิตร 

   (5)  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีควำมใฝ่รู้ ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำง
กฎหมำย สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  กำรสอนแบบบรรยำยและอภิปรำย (Lecture and discussion method) ร่วมกับกำร

สอนแบบเน้นกรณีปัญหำ (Problem – based method)   
   (2)  กำรสอนเชิงสัมมนำ กำรสอนแบบเน้นกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง (Self-study    

method) 
   (3)  กำรสอนแบบใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation method) 
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  ใช้กำรสอบข้อเขียน กำรสอบปำกเปล่ำ กำรสอบปฏิบัติ  
   (2)  กำรเขียนรำยงำน กำรวิจัยและน ำเสนอด้วยวำจำ  
   (3)  กำรสังเกตกำรณ์ให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น กำรมอบหมำยงำนที่ต้องกำรกระตุ้นให้เกิด

กำรประมวลควำมรู้ของผู้เรียน 
 

       2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    2.4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1)   มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
   (2)  รับฟังควำมเห็นของผู้ อ่ืนอย่ำงใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับควำมแตกต่ำง        

ของควำมเห็น 
   (3)  มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวในสังคมที่มีควำมหลำกหลำย มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ สำมำรถ

ควบคุมอำรมณ์และมีควำมอดทน 
   (4)  ใช้สิทธิเสรีภำพโดยไม่กระทบผู้อ่ืน และมีจิตส ำนึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดี     

ของสังคม 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   (1)  ฝึกฝนทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น กำรปรับตัว ควำมอดทน 
   (2)  กำรสอนเชิงสัมมนำ กำรสอนแบบใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation method) 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1)  ใช้กำรสังเกตพฤติกรรม  
   (2)  กำรประเมินตนเอง กำรประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงำน กำรประเมินผลงำน   

ที่มอบหมำย และกำรน ำเสนอ 
 

        2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเขียนในทำงกฎหมำย 

         (2)  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ ตลอดจนกำรตั้งค ำถำม หรือกำรตอบ
ค ำถำมที่ชัดเจนท ำให้บุคคลอื่นเข้ำใจได้ง่ำย 
         (3)  มีทักษะในกำรใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศท่ีเหมำะสมแก่กรณี 
         (4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ กำรค้นคว้ำ       
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล และในกำรประกอบวิชำชีพหรืออำชีพ ได้อย่ำงเหมำะสมแก่กรณี 
         (5)  มีทักษะในกำรค้นหำ ท ำควำมเข้ำใจ และน ำไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือจ ำนวนสถิติ
ต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรใช้กฎหมำย กำรปรับปรุงพัฒนำกฎหมำย และก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1)  ก ำหนดให้นักศึกษำฝึกฝนทักษะกำรเขียนผ่ำนกำรเรียน กำรท ำงำนและกำรสอบ รวมถึง
ทักษะกำรสื่อสำรด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรซักถำม กำรแสดงควำมเห็นและกำรน ำเสนอ รวมไปถึงกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือค้นหำค ำพิพำกษำ/ค ำวินิจฉัย และข้อมูลอื่นๆ 

    (2)  กำรสอนแบบสำธิต (Demonstration method)  กำรสอนแบบใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง 
(Simulation method) 

 

     2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1)  ใช้กำรสอบข้อเขียน กำรสอบปำกเปล่ำ กำรสอบปฏิบัติ  
    (2)  กำรสังเกตจำกกำรให้ผู้ เรียนแสดงควำมคิดเห็น ใช้ กำรประเมินผลงำนที่มอบหมำย       

และน ำเสนอ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนสู่รายวิชา ( Curriculum  Mapping ) 
แสดงให้เห็นว่ำแต่ละรำยวิชำในหลักสูตร รับผิดชอบต่อกำรเรียนรู้ใดบ้ำง โดยระบุว่ำเป็นควำม

รับผิดชอบหลัก ควำมรับผิดชอบรอง  ซึ่งในหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์ กระจำยควำม
รับผิดชอบผลกำรเรียนรู้สู่รำยวิชำ 2 หมวดวิชำ ได้แก่ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเฉพำะด้ำน (กลุ่ม
วิชำบังคับ และกลุ่มวิชำเลือก) 

 

 3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  ตรงต่อเวลำ 
 (2)  มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 (3)  มีสัมมำคำรวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
 

 3.1.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1)  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำที่ศึกษำ 
 (2)  สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต 
 (3)  สำมำรถพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 

3.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1)  สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล 
 (2)  สำมำรถสังเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
 (3)  สำมำรถประเมินค่ำ หรือคุณค่ำ 
 

 3.1.4  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 (2)  มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
 

3.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 (1)  สำมำรถวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
 (2)  สำมำรถใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม 
 (3)  มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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3.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

    3.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1)   ตรงต่อเวลำ - ท ำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ เรียนกับ

ผู้สอนเรื่องกำรเข้ำเรียน 
- ท ำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ เรียนกับ
ผู้สอนเรื่องของเวลำส่งงำน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อเวลำ
ในกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ 

- ประเมินจำกพฤติกรรมในกำรเข้ำเรียน 
- ประเมินจำกพฤติกรรมในกำรส่งงำน 
 

(2) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต - มอบหมำยงำนกลุ่มและงำนเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภำยนอกและภำยในห้องเรียน
อย่ำงต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมควำม
ซื่อสัตย์สุ จริตในกำรเรียนกำรสอนทุก
รำยวิชำ 

- ประเมินจำกชิ้นงำนที่ได้รับมอบหมำย 
เช่น รำยงำน กำรอ้ำงอิง และกำรสอบ 
- ประเมินจำกควำมซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง
ของนักศึกษำในชั้นเรียน โดยประเมิน
จำกกำรสังเกต 

(3)  มีสัมมำคำรวะ อ่อน
น้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้นักศึกษำตระหนักในคุณค่ำของ
กำรปฏิบัติตนอย่ำงสุภำพและอ่อนน้อม 
ว ำจ ำสุ ภ ำพ ไพ เร ำะ  มี ร ะ เบี ย บ วิ นั ย 
ประพฤติตนให้ถูกกำลเทศะ โดยใช้กรณี
กำรสำธิตและกรณีจ ำลอง 
- มอบหมำยงำนกลุ่มและงำนเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษำ 
- กำรน ำเสนอผลงำน 

3.2.2  ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในเนื้อหำวิชำที่ศึกษำ 

- ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจโดยวิธีกำรบรรยำย 
อภิปรำย ถำม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจโดยวิธีกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง 
- ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจโดยวิธีกำรสำธิต 
ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหำรำยวิชำ 
- ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจโดยวิธีกำรศึกษำดู
งำนนอกสถำนที่ 
 

- ประเมินจำกงำนที่ได้รับมอบหมำย 
- ประเมินจำกกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดควำมรู้ในรำยวิชำทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(2) สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ใช้ในกำรด ำรงชีวิต 

- ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เนื้อหำวิชำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
ปั ญ ห ำ เป็ น ห ลั ก  (Problem Based 
Learning) หรือ เรียกย่อว่ำ PBL 
 

- ประเมินตำมหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) สำมำรถพัฒนำกำร
เรียนรู้ของตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- มีกำรแนะน ำวิธีกำรเรียนรู้/กำรสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุก
รำยวิชำ 

- ประเมินจำกคุณภำพงำนมอบหมำย ที่
แสดงถึ งกำรคิด/วิ เครำะห์  กำรหำ
ควำมรู้เพ่ิมเติม โดยอำศัยข้อมูล/หลัก
ควำมรู้จำกแหล่งที่น่ำเชื่อถือมำประกอบได้
อย่ำงเหมำะสมและมีจรรยำบรรณใน
กำรอ้ำงอิง 
- กำรสอบภำคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
 

3.2.3  ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

(1) สำมำรถคิดวิเครำะห์
อย่ำงมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีทักษะทำงปัญญำ 
- น ำเสนอและอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจำกคุณ ภำพงำนที ได้ รับ
มอบหมำย 
- ประเมินจำกกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน 

(2)  สำมำรถสังเครำะห์
ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะกำรสังเครำะห์โดยใช้
วิธีกำรกรณีศึกษำ 
- สำธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหำ
รำยวิชำ 
 
 

- ประเมินจำกกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหำวิชำ 
 

(3)  สำมำรถประเมินค่ำ 
หรือคุณค่ำ 

- ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรประเมิน
ค่ำโดยใช้วิธีจ ำแนกคุณภำพงำน 
- ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรประเมิน
ค่ำโดยใช้วิธีกำรน ำเสนอผลงำน 
 

- ประเมินจำกคุณภำพงำน 
- ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วม 
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3.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

(1)  สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- มอบหมำยกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในกำรเรียนกำรสอน
ทุกรำยวิชำ 

- ประเมินจำกคุณภำพงำน 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2)  มีควำมรับผิดชอบ
ต่ อตน เอง ผู้ อ่ื น  และ
สังคม 

- ม อ บ ห ม ำ ย กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม โ ด ย ใ ช้
กระบวนกำร PBL 

- ประเมินจำกคุณภำพงำนตำมเกณฑ์
ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 

3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สำมำรถวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะกำรคิดวิเครำะห์เชิง
ตัวเลขในรำยวิชำต่ำงๆ 
- มอบหมำยกิจกรรมกลุ่ม 
 

- ประเมินจำกคุณภำพของงำน 
- กำรทดสอบ 

(2)  สำมำรถใช้ภำษำใน
ก ำรสื่ อ ส ำ ร ได้ อ ย่ ำ ง
เหมำะสม 

- สอดแทรกทักษะกำรใช้ภำษำในกำร
สื่อสำรในรำยวิชำต่ำงๆ 
- มอบหมำยกิจกรรมกลุ่มและน ำเสนอ 

- ประเมินจำกคุณภำพของงำน 
- กำรทดสอบ 
- กำรน ำเสนอ 
 

(3) มี ทั กษ ะ ใน กำร ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะกำรใช้ เทคโน โลยี
สำรสนเทศในรำยวิชำต่ำงๆ 
- มอบหมำยกิจกรรมกลุ่มและน ำเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- กำรสร้ำงชิ้นงำนโดยกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

- ประเมินจำกคุณภำพของงำน 
- กำรทดสอบปฏิบัติ 
- กำรน ำเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0000000 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               

0000002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า               
0000004 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

              

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
ชีวิตประจ าวัน 

              

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม                 
0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                 
0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา               
0002002 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน               
0002003 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               
0002004 ศิลปะและการออกแบบ               
0002005 สุนทรียภาพการแสดง               
0002006 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003000 ระบบสังคมไทย                

0003002 ระบบสังคมโลก                 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                
0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี               
0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน  

              

0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ               
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต               
0004005 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ               
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

              

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน               
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

3.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
(1)   ตระหนักรู้  เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติ             

ที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
(2)   มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปัญหากฎหมาย     

ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
3.2.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายพ้ืนฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ 

(2) สามารถน าความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้
กับปัญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรมและสามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

3.2.3  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   
(1) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา อันเป็นทักษะ ที่ส าคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
(2) มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์ที่

เหมาะสมเพ่ือน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี 
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติกรรม 

(3) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข หรือ 
จ านวน ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการท าความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น  

(4) มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอ่ืนอัน
เป็นทักษะที่ส าคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพ่ือน าไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก หรือ
ทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 

(5) ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

3.2.4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)   มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(2) รับฟังความเห็นของผู้ อ่ืนอย่างใส่ ใจและให้ เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่าง          

ของความเห็น 
(3) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถ

ควบคุมอารมณ์และมีความอดทน 
(4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อ่ืน และมีจิตส านึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดี      

ของสังคม 
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3.2.5   มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1)  มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย 
     (2)  มีความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอ ตลอดจนการตั้งค าถาม หรือการตอบค าถาม  
ที่ชัดเจนท าให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย 
     (3)  มีทกัษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมแก่กรณี 
     (4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า       
การสื่อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี 
     (5)  มีทักษะในการค้นหา ท าความเข้าใจ และน าไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือจ านวนสถิติต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  
                                                                                                                                            ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาบังคับ 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
2561101 หลักกฎหมายพื้นฐานและระบบกฎหมาย                   

2561102 หลักกฎหมายมหาชน                   

2561201 กฎหมายลักษณะบุคคลและนิติกรรมสัญญา                    

2561203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง    
ลาภมิควรได้  

                  

2561301 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป                   

2561501 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 1                   

2562202 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป                   

2562204 กฎหมายลักษณะครอบครัว                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  
                                                                                                                                            ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาบังคับ 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
2562302 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด                   

2562401 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                   

2562502 กฎหมายว่าด้วยสญัญาทางพาณิชย์และธรุกิจ 2                   

2562503 กฎหมายว่าด้วยสญัญาทางพาณิชย์และธรุกิจ 3                   

2562504 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                   

2562801 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 : ทั่วไป                   

2562806 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน                   

2563205 กฎหมายลักษณะมรดก                   

2563402 กฎหมายภาษีอากร                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  

                                                                                                                                            ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาบังคับ 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
2563403 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง 
                  

2563601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                   

2563602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                   

2563603 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                   

2563604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                   

2563701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคลและอาญา  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  
                                                                                                                                           ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาบังคับ 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
2563702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง                   

2563804 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 
และดิจิทัล 

                  

2564103 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                   

2564605 กฎหมายลักษณะพยาน                   

2564606 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม                   

2564607 การว่าความและศาลจ าลอง                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  

                                                                                                                                            ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเลือก 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
2563104 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                   

2563105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                    

2563106 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน                   

2563107 ภาษากฎหมายไทย                    

2563108 นิติปรัชญา                     

2563404 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม                   

2563405 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย                   

2563505 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                   

2563506 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวิชาชีพบัญชี                   

2563507 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  

                                                                                                                                            ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเลือก 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
2563508 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                     

2563509 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน                   

2563609 การสืบสวนและสอบสวน                    

2563802 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 :     
การอ่านและเขียน 

                  

2563803 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3 :    
การฟังและการพูด 

                  

2563804 สิทธิมนุษยชน                    

2563805 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  

                                                                                                                                            ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเลือก 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
2563901 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                    

2563902 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                    

3390256  กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม                    

2563904 กฎหมายจราจร                    

2563905 กฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า                   

2564206 สัมมนากฎหมายแพ่ง                    

2564303 สัมมนากฎหมายอาญา                     

2564510 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์                   

2564608 กฎหมายล้มละลาย                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  
                                                                                                                                            ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเลือก 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
0610256  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                   

2564611 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                   

2564612 การระงับข้อพิพาททางเลือก                    

2564703 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                   

2564906 กฎหมายที่ดิน                   

2560907 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  

                                                                                                                                            ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
2564908 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   

2564909 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   

2564910 เตรียมสหกิจศึกษา                   

2564911 สหกิจศึกษา                   
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
    ก ำหนดเกณฑ์กำรวัดผลของแต่ละรำยวิชำเป็นสัญลักษณ์ต่ำงๆ ซึ่งมีค่ำระดับคะแนน ดังนี้ 
 ระดับคะแนน             ค่ำระดับ 
  A       4.0 
  B+      3.5 
  B       3.0 
  C+      2.5 
  C       2.0 
  D+      1.5 
  D       1.0 
  E       0.0 

และให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. 2555 (ภำคผนวก จ หมวด  2)   

 
2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ 
กำรทวนสอบขณะที่ผู้เรียนก ำลังศึกษำอยู่ แบ่งได้เป็นกำรทวนสอบในระดับรำยวิชำ โดยให้ผู้เรียน

ประเมินผลกำรเรียนกำรสอน กับกำรทวนสอบในระดับหลักสูตร และได้จัดให้มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำบันเพื่อทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ และรำยงำนผล พิจำรณำได้ดังนี้ 

(1) กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำโดยให้นักศึกษำประเมินกำรเรียนกำรสอนในระดับรำยวิชำ เช่น 
ประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละรำยวิชำ เป็นต้น           

(2) กำรทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยค ำนึงถึงกำรที่ผู้เรียนมีผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนตำมที่ก ำหนด
ไว้ในมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิชำนิติศำสตร์  และสำมำรถท ำได้โดยมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้และรำยงำนผล  

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายหลังผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
กำรทวนสอบโดยค ำนึงถึงผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องมีผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนตำมที่ก ำหนดไว้ใน

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิชำนิติศำสตร์  และหลักสูตรได้ส ำรวจหรือท ำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบอำชีพของบัณฑิตอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรแบบ
ครบวงจร รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพของหลักสูตรและหน่วยงำนโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำจะเป็นคณำจำรย์ 
ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภำยนอก  พิจำรณำได้ดังนี้ 

(1) ภำวกำรณ์ได้งำนท ำของบัณฑิต ประเมินจำกบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบกำรศึกษำ และสอบถำมใน
ด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตร  เช่น  ทักษะและควำมรู้ที่ได้รับจำก
กระบวนกำรเรียนกำรสอนกับประโยชน์ที่ได้น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงหลักสูตร 
เป็นต้น 
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(2) ประเมินคุณภำพบัณฑิตท้ัง 5 ด้ำน และคุณภำพของหลักสูตรจำกกำรสอบถำมผู้ใช้บัณฑิต 
(3) ควำมเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ที่มำประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอำจำรย์พิเศษต่อควำม

พร้อมของนักศึกษำในกำรเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ของนักศึกษำ 

(4) คณำจำรย์ร่วมกันประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจำกผู้ เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก โดยกำรประเมินคุณภำพกระบวนกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตร เพ่ือพัฒนำผู้เรียนต่อไป 

(5) ผลงำนของนักศึกษำที่วัดเป็นรูปธรรม เช่น จ ำนวนรำงวัลทำงสังคมและวิชำชีพ จ ำนวนกิจกรรม
กำรกุศลเพื่อสังคมและประเทศชำติ จ ำนวนกิจกรรมอำสำสมัครในองค์กรที่ท ำประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณ ฑ์ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสู ตร โดยต้องเรียนครบจ ำนวนหน่ วยกิตที่ ก ำหนดไว้ 
ในหลักสู ตรและต้ องได้ รับคะแนนเฉลี่ ย ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 โดยให้ เป็ น ไปตำมข้อบั งคับมหำวิทยำลั ย 
รำชภัฏ เลย ว่ำด้ วยกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  พ .ศ . 2555 (ภำคผนวก จ  
หมวด 3)   
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หมวดที่ 6  การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตรที่สอน 
(2) อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิชาการ การวัดและประเมินผลและการ

วิจัย 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

 2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้และศักยภาพของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการ

สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป และการให้ทุนไปศึกษาอบรมระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

     (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิชาการ  การวัดและประเมินผลให้
ทันสมัยและการวิจัย 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

    (2)  สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  จัดหาช่องทางการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จัดสัมมนาทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ เพ่ือให้อาจารย์มีตําแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น 

(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 

(4) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม การทําวิจัยทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
(5) จัดทําความตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อ

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน  การแลกเปลี่ยนคณาจารย์  การร่วมมือในการเรียนการสอนหรือการทํา
วิจัยร่วมกันและการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
1.1  การจัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คนตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 

โดยเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีภาระงานสอนและมีส่วนร่วมในการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคน 

1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตาม มคอ. 2 คือมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนทุกคน  

1.3  ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
1.4  ก่อนเปิดภาคเรียนมีการด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ. ต่าง ๆ ของหลักสูตร

โดยด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) โดยมีการก ากับติดตามมีรายละเอียดดังนี้ 

- มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม 
มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

- มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามมคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

- มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมคอ. 7 หรือเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืนภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

- การจัดท าและส่ง มคอ. 3, 5 และ 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดส่งผ่านระบบบริการการศึกษาในการจัดการฐานข้อมูล
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทางมหาวิทยาลัย หรือส่งเป็นเอกสารที่สาขาวิชา
แล้วเก็บในแฟ้มเอกสาร 

-  สาขาวิชารายงานการจัดส่ง มคอ. 3 , 5 และ 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะ 

1.5  สาขาวิชาได้ร่วมกันจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
โดยจะมีการประชุมและร่วมกันเขียนรายงาน สรุปข้อมูลเพื่อส่งคณะ ฯ ในล าดับต่อไป 

1.6  มอบหมายอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาประเมินความต้องการ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอนทุกภาคเรียน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

1.7  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

1.8  มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 

1.9  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน  
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1.10 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

1.11 อาจารย์ผู้สอนได้รับการประเมินการสอนจากนักศึกษาภายหลังการเรียน 
1.12 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ / 

หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปีการศึกษา 
 
2.  บัณฑิต 

2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจ านวนบัณฑิตที่
รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

2.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการ
เป็นของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภท
ที่สามารถสร้างรายได้ประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนได้ หากเป็นภาคพิเศษให้ค านวณเฉพาะผู้ที่ เปลี่ยนงาน
ใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

2.3  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
 
3.  นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา 
หลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายรับนักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่

รู้จักโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ มีจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ และมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยหลักสูตรมีการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัตินักศึกษา  
มีการจัดอบรมความรู้เพ่ือเป็นการปรับพื้นฐานทางด้านการเรียน รวมไปถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอน จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้การดูแล และให้ค าแนะน าใน
เรื่องต่าง ๆ 
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3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1)  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

(1 ) มีการเชิญ วิทยากรผู้ ท รงคุณ วุฒิ ด้ านกฎหมายจากส่ วนกลางผู้ มี
ประสบการณ์ตรงในแต่ละรายวิชา มาบรรยายพิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

(2) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของ
คณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรม  
แก่นักศึกษา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับคณะ 

3.3  ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
1)  อัตราการคงอยู่ 

รักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
2)  การส าเร็จการศึกษา 

การส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

3)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
3.4  การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาสามารถร้องเรียนปัญหาข้อคับข้องใจการจัดการเรียน
การสอนอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น สายตรงอธิการบดี อาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้การร้องเรียนของ
นักศึกษาได้รับการตอบสนองในทุกกรณี โดยหลักสูตรมีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการขจัดปัญหาจากข้อร้องเรียนต่าง ๆ หลังจากได้รับข้อร้องเรียนแล้วทางหลักสูตร
ด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสรุปข้อร้องเรียนและด าเนินการในล าดับต่อไป 

 
4.  อาจารย ์  

การบริหารคณาจารย์ 
4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

(2) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดย
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติ อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไปและตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

(3) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
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4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียน การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Child Center)  

4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
 ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์

ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยาย 
และจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงทางด้านนิติศาสตร์เป็นอย่างดี   ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

4.4  การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ในการจัดข้อมูลผู้สอนให้อาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสในการเลือกรายวิชาที่ถนัดและ

เชี่ยวชาญ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
การจัดท าต ารา งานวิจัย รวมไปถึงการเข้าสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ด าเนินการอยู่บนพื้นฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพบัญชีทั้งในและต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง โดยมีการก าหนดรายวิชาตามที่กรอบมาตรฐานก าหนด
ไว้ ซึ่งเน้นการประกอบวิชาชีพ เข้าใจหลักการและประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคุมการ
จัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึง

ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่
มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้  ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนา
ความสามารถจากผู้รู้จริง โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  การก าหนดผู้สอน 
-  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการ

จัดการเรียนการสอน 
-  การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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5.3  การประเมินผู้เรียน 
-  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
-  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
-  มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

และ มคอ.7) 
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อ

ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนอุปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดให้มีห้องสมุดต ารามาตรฐานวารสารทางวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์
และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และฐานข้อมูลทางกฎหมายที่ส าคัญอย่าง
พอเพียงโดยให้ค านึงถึงขนาดและศักยภาพของสถาบัน  

(2) การจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน การ
ฝึกทักษะต่าง ๆ และการค้นคว้าหาข้อมูล 

(3) การจัดให้มีห้องเรียนที่มี โสตทัศนูปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัยตลอดจน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ในขนาดที่หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะรายวิชาต่าง ๆ และมี
จ านวนที่เพียงพอ  

(4) การประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดให้มี
ทรัพยากรทางการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและคณาจารย์ 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
           6.2.1  ห้องสมุดสาขาวิชานิติศาสตร์ 

                สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดให้มีห้องสมุดสาขาวิชานิติศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งมี
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ ต าราเรียน หนังสืออ้างอิง ต าราวิชาหลัก และวารสารสาขาวิชานิติศาสตร์ 
อย่างเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา มีจ านวนและรายชื่อหนังสือครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่ตาม
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และระเบียบส านักอบรมวิชาว่าความแห่งสภา
ทนายความ ได้ก าหนดไว้ และมีหนังสือต่างๆ จ านวนทั้งสิ้นประมาณ 6,741 เล่ม โดยสรุป ดังนี้ 

   (1) พระราชบัญญัติต่างๆ ชื่อเรื่องละไม่น้อยกว่า 3 เล่ม 
   (2) ประมวลกฎหมายต่างๆ ชื่อเรื่องละไม่น้อยกว่า 5 เล่ม 



59 
 

   (3) ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา จ านวน 2 ชุด 
   (4) ค าพิพากษาฎีกา ฉบับปี 2485 – ปัจจุบัน จ านวน 2 ชุด 
                (5) หนังสือและค าอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆ ครบทุกลักษณะวิชา ที่มี

การเรียนการสอนในหลักสูตร วิชาละไม่น้อยกว่า 5 เล่ม 
(6) วารสารทางกฎหมายในประเทศ ชื่อเรื่องละไม่น้อยกว่า 3 เล่ม 
(7) หนังสือและวารสารทางกฎหมายภาษาต่างประเทศ มีจ านวนพอสมควร 
(8) มี เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาใช้ในการสืบค้นข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต 
นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยังได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆ ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ในการหารายการหนังสือตามระบบสารบัญ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
นักศึกษาสามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากศูนย์วิทยบริการของมหาวิทยาลัยฯ 

           6.2.2  ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
                สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดให้มีอุปกรณ์การศึกษา 

และเทคโนโลยีที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนส าหรับในการเรียนการสอน ช่วยเสริมสร้างการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ กับจ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าเรียนในแต่ละครั้งตามตัวอย่าง ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่ จ านวนที่

เพียงพอ 
หมายเหตุ 

1 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 5 ชุด 5 ชุด  
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการ

เรียนการสอน 
5 ชุด 5 ชุด  

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประจ าห้อง
สาขาวิชา   

2 ชุด 2 ชุด  

4 ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 1 ห้อง 1 ห้อง  

5 มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง 5 เครื่อง  
6 จอรับภาพประจ าห้องเรียน 5 จอ 5 จอ  
7 โทรทัศน์ 3 เครื่อง 3 เครื่อง  
8. ห้องศูนย์ถ่ายทอดการบรรยาย

กฎหมายจากเนติบัณฑิตยสภา 
1 ห้อง 1 ห้อง  

                   
     6.2.3  อุปกรณ์การศึกษา 

               สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความพร้อมส าหรับห้องที่ใช้
ในการเรียนการสอน การบรรยายพิเศษ และมีห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง ห้องสมุดเฉพาะของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ห้องท างานอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์  ห้องรับรองอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็น
อาคารที่มีคุณภาพ สะดวกสวยงาม  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตามตัวอย่างดังนี้ 
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ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่ 
1 ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) 

ขนาดบรรจุ  100  คน 
ขนาดบรรจุ    60  คน 
ขนาดบรรจุ    50  คน 
ขนาดบรรจุ    40  คน 

 
4  ห้อง 
1  ห้อง 
8  ห้อง 
55 ห้อง 

2 ห้องเรียนรวม 8  ชั้น ขนาดบรรจุ  50  คน 20 ห้อง 
3 ห้องพักอาจารย์ 3  ห้อง 
4 ห้องปฏิบัติการพยาบาล 1 ห้อง 
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ขนาดบรรจุ  100  เครื่อง 
ขนาดบรรจุ    40  เครื่อง 

 
2 ห้อง 
2  ห้อง 

6 ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ขนาดบรรจุ  72  คน 2  ห้อง 
7 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 ห้อง 
8 ห้องสมุดกลาง 1 ห้อง 
9 ห้องสมุดประจ าสาขาวิชา 1 ห้อง 
10 ห้องประชุมจุ  80  คน 1 ห้อง 
11 ห้องประชุมจุ  200  คน 1 ห้อง 
12 ห้องประชุมจุ  1,000  คน 1 ห้อง 
13 ห้องให้ค าปรึกษา 1 ห้อง 
14 ห้องธุรการ 1 ห้อง 
15 ห้องรับรองอาจารย์พิเศษ 1 ห้อง 

       6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

               สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชานิติศาสตร์ คือ ห้องปฏิบัติการศาล
จ าลอง เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการท างานจริงใน
วงการนิติศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานจากสถานที่ (จ าลอง) 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง และมีทรัพยากร
ขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้   

(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
สอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีห้องห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์   
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน  

(3) มีห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และของสาขาวิชานิติศาสตร์ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิด
สอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม  
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(4) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนใน
วิชาปฏิบัติการ ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

 
        6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

       มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดท าแบบสอบถามส ารวจความ
ต้องการ และจากการสังเกตการณ์ใช้งานในรายวิชาที่สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุน
การเรียนการสอนตามหลักสูตร 

 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของแต่
ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีก่อน 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน การด าเนิ นงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 X X X X 

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปีการศึกษา 

X X X X X 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0           

   X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
เก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  

2552 เพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินต้องมีผลการด าเนินการ
บรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 1-5 และมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ดังนี้ 

1.1.1. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
1.1.2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนว่า 

มีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ จากการการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถามตอบ 
การอภิปรายโต้ตอบ การสอบย่อย หรือการท ากิจกรรมร่วมกับของนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นแล้วก็สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงค์การเรียน
หรือไม่  หากผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
สอน ควรต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน รวมทั้งต้องจัดล าดับเนื้อหา
บทเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจให้กับนักศึกษา 

1.1.3 ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินผู้สอนจากแบบสอบถามของนักศึกษา 
และหรือจากผลของการสอบถามนักศึกษาซึ่งเป็นผู้เรียนโดยตรง ตลอดทั้งน าผลสอบในรายวิชาต่าง ๆ มาศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผลเสนอคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยกัน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาปรับปรุง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนต่อไป 

1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1  การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  
1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอนกิจกรรมงาน      

ทีม่อบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
1.2.3  การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของ

นักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้  

2.1  ติดตามและส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
2.2  ติดตามผลการท างานของบัณฑิตที่จบการศึกษา จากผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการ) 
2.3  ติดตามจากผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก 

                       เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกท้ังประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ 

รายวิชา จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ก 
ค าอธิบาย 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / Language Communications 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(2-0-4) 
  (Thai for Communication) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated language 
use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading and writing to 
apply in life 
 
0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 
 (English for Communication) 
 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ 
การทักทาย การท าความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานที่ ที่ตั้ง การบอก
ทิศทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, 
giving personal information, giving information about family and community, describing 
places, giving location and direction 
 
0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนองานตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท ารายงาน วิจัย 
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 Information, information literacy skills, information sources and resources, 
retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with universal 
standardized formatting, citation and bibliography for efficient application on other types of 
research and thesis writing forms, correctly and effectively 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดย
มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and discourse 
for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics with an 
emphasis on helping students practice their listening and speaking skills 
 
0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and 
product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and electronic 
communication 
 
0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม  2(2-0-4) 
 (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม 
ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  
 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social 
value, beliefs, food, and traditional festivals 
 
0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล        
การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติส่วนตัว การ
อ่านประกาศรับสมัครงาน  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving 
and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job advertisement  
 
 
 
 
 



68 

 

รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0001108    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
 (Chinese for Daily Life Communication) 
 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน ค าศัพท์ วลี ส านวน โครงสร้างและรูปแบบประโยคส าหรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence 
structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and writing 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา  2(2-0-4) 
 (Buddhism for Development) 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ  วันส าคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย        
การพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือการด าเนินชีวิต 
 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath days, 
Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind and wisdom 
development for living 
 
0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน   2(2-0-4) 
 (Psychology for Self Development) 
 ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม 
การรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, self 
development, human relations, team work and life planning for well-being 
 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
  การใช้ดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาท ความส าคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้างทักษะ 
และประสบการณ์ทางดนตรี 
 Using music in daily life, roles and importance of music in society, enhancing 
skills and musical experience 
 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  2(2-0-4) 
  (Arts and Design) 
  หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงาน การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และการมีรสนิยมที่ดี
ต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
     Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts and  
design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and aesthetic, 
application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west in past and 
present 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง  2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ค่านิยม
และวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. 
Values and way of life that are applied in performances; Organizing and performances that 
are consistent with local values and lifestyles 
 

0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(2-0-4) 
 (Meditation for Life Development) 
 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะ
ของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน าสมาธิไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการท างาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่ง
ที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา  
 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 
meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 
education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of absorption 
(Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about insight meditation 
(Vipassana); differences between the foundation meditation (Summata) and the insight 
meditation (Vipassna); layout the foundation meditation (Summata)  and the insight 
meditation (Vipassna); insight meditation as related to the world population 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / Social Sciences 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0003101 ระบบสังคมไทย   2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่าง ๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนา
สังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตส านึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public administration, 
and environment problems and future trends of Thai society, development and sufficiency 
economy, local wisdom, adaptation for social changes, sustainable development, and Thai 
nationalism 
 
0003102 ระบบสังคมโลก  2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ
ภัยคุกคามต่าง ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การปรับตัวอยู่ใน
สังคมโลกด้วยสันติวิธี การด าเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, and 
other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life in the Digital 
Age 
 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต  
แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน 
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
     Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social Technology 
change context influencing on business and daily life; government policies; taxation law; and 
applying philosophy of sufficiency economy to daily life 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0003104 ไทเลยศึกษา  2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา 
ศิลปะ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of life, 
amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment 
 
0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเป็นมา ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; 
economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; the 
relationships of internal and external groups of ASEAN country members and benefits of 
Thailand that gain from being member 
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจ
ตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและ
สถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market and 
price; national income; gross provincial product; government and private sector in economic 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household, community, and 
current society economies   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0003107    ความเป็นพลเมืองท่ีดี  2(2-0-4) 
 (Smart Citizenship) 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่  เสรีภาพ และบทบาทของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย การจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ จิตอาสา บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกท่ีดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the context 
of democracy; democratic form of government with the king as head of state, living in 
different societies, conflict management by using peaceful way, problems of corruption, 
creating positive attitude towards the country, service mind, roles and responsibilities, being 
brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom of Thailand and the world 
 
0003108    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life)   
 กฎหมายทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, 
criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws and 
computer crime Intellectual property law, Family law and other related law 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ  2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ หลักการใช้
เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การ
ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative thinking; 
logical principles; data collection; data analysis through software application for decision 
making; application of the principle of decision-making analysis; linear programming for 
problem solving in daily life 
 
0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
 (Computer Technology for Daily-Life) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ใน
อนาคต และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer system, 
Modern computer network and the internet, Social network, Computer security ethics, 
Computer in the future, and computer devices and technology skills for daily life 
 

0004103    การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 
 (Exercise for Health) 

      ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise 
according to each gender, age and individual fitness and application in daily life 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที่ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินชีวิต
มนุษย ์
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 
biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology on 
human life 
 
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 
 (Science for Health) 

ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและการ
บริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 
                Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual 
hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased knowledge, 
diseased prevention and daily medication 
 
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
  (Life and Environment) 
                 การก าเนิดโลกและก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมกับการ
ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
                 The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic relationship 
between organism and environment, environmental pollution and impacts on quality of life, 
global warming, ways of life and using natural resources in local and environmental areas 
and tourism, natural resources and sustainable natural resource management 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันภายในบ้าน 
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึง
ความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; tools 
and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy 
conservation awareness 
 
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอด
สารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการเลี้ยงสัตว์
เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง 
หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for decoration; 
chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household consumption; fruit 
trees and perennial plant productions; principle of animal productions; economic animal 
productions; productions and carefulness for domestic animals; Forage crops; Medicinal  
plants for Livestock; principle of sufficiency economy in animal productions; application of 
philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1) กลุ่มวิชาบังคับ 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2561101 หลักกฎหมายพื้นฐานและระบบกฎหมาย             3(3-0-6) 
  (Fundamental Legal Principles and Legal Systems) 
  ความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบกฎหมาย
บ่อเกิดของกฎหมายการแบ่งประเภทของกฎหมายการใช้และการตีความกฎหมายการอุดช่องว่างกฎหมาย
ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  กระบวนการจัดท าและการยกเลิกกฎหมาย สถาบันทางกฎหมายการจัดท ากฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร หลักพ้ืนฐานและความแตกต่างระหว่างกฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา 
  Definition and generalization of law, sources of law, evolution of law and 
legal system, origination of law, categories of law, using and interpretation of law, filling of 
the law gaps, hierarchy of law, law-making and revocation process, legal institutions, written 
law making, principles of basic rights and the differences among the Constitutional law, 
Administrative law, Civil and Commercial law and Criminal law 
 
2651102 หลักกฎหมายมหาชน       3(3-0-6) 
  (Introduction to Public Law) 
  วิวัฒนาการ บ่อเกิด ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการ
จัดโครงสร้างทางปกครองในรัฐ อ านาจและทฤษฎีส าคัญเกี่ยวกับการใช้อ านาจ โดยเฉพาะการแบ่งแยกการใช้
อ านาจอธิปไตย อ านาจดุลยพินิจและอ านาจผูกพัน 
 Evolution, sources, philosophy, meaning, characteristic, and types of public 
law, theories about state’s administrative structuring; power and significant theories 
pertaining to the exercise of power, especially separation of powers; discretionary power and 
mandatory power 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2561201 กฎหมายลักษณะบุคคลและนิติกรรมสัญญา       3(3-0-6) 
  (Law of Person and Juristic Act and Contract) 
  การด าเนินชีวิตโดยทั่วไปของบุคคลเริ่มตั้งแต่ถือก าเนิดไปจนถึงแก่ความตาย  หลักกฎหมาย
ทั่วไปและองค์ประกอบที่เป็นสาระส าคัญของนิติกรรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม ระยะเวลา
และอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1  ลักษณะ  4  ลักษณะ  6  และลักษณะของ
สัญญา  การก่อให้เกิดสัญญา   ผลแห่งสัญญา  ความระงับแห่งสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ 2  ลักษณะ  2 
  General living of person since born until. The  general principle and essential 
element of juristic act, declaration and effect of intention, periods of time and prescription 
under the Civil and Commercial Code, Book I; Title IV to VI. The law of contract, the 
formation, effect, and termination of contract under the Civil and Commercial Code, Book I 
Title II 
 
2561203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้       3(3-0-6) 

(Law of Wrongful Acts, Mandate and Undue Enrichment) 
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง                     

และพาณิชย์ บรรพ 2   
Tort law, management of affairs without mandate, and undue enrichment   

under the Civil and Commercial Code Book II 
 
2561301 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป              3(3-0-6)                                                 
  (Criminal Law : General Principles) 
  หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง อายุความและหลักกฎหมายที่ใช้ในความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1   
  General principle of criminal law, application of criminal law, punishments 
and measures of safety, criminal liability, criminal attempt, principals and accessories, 
concurrence of offence, receive, prescription, and law applicable to contravention according 
to the Penal Code, Book I 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2561501 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 1    3(3-0-6) 
  (Law of Commercial and Business contract 1) 
  หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย   แลกเปลี่ยน  ให้ เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ 
รับขน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
  Legal principles pertaining to sale, exchange, gratuitous, hire of property, hire 
purchase, hire of service, brokerage and carriage under the Civil and Commercial Code Book 
III 
 
2562202 กฎหมายลักษณะหนี้: หลักท่ัวไป      3(3-0-6) 
  (Obligation : General  Principles)  
  หลักทั่วไป ความหมาย บ่อเกิด และผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่ง
หนี้ รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
  General principle, meaning, source and effect of obligations, joint debtors, 
creditors, including the extinction of obligations, including various case studies under the 
Civil and Commercial Code 
 
2562204 กฎหมายลักษณะครอบครัว      3(3-0-6) 
  (Family Law) 
  หลักกฎหมายลักษณะการหมั้น การสมรส  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา  ความสัมพันธ์
ระหว่างบิดามารดากับบุตร  และค่าอุปการะเลี้ยงดู  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
  Legal principles pertaining to engagement, marriage and its legal 
consequences, parents and children relations, and maintenance under the Civil and 
Commercial Code Book V 
 
2562302 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด          3(3-0-6) 
  (Criminal Law : Offense) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2561301 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป 

หลักของกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิด  ตามประมวลกฎหมายอาญา  ภาค 2 และ
ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 3   
  Legal principle pertaining to specific offenses under the Penal Code, book II  
Including contravention according to the Penal Code, Book III 
 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/gratuitous
http://dict.longdo.com/search/hire%20of%20service
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2562401 กฎหมายรัฐธรรมนูญ           3(3-0-6) 
  (Constitutional Law)  
  ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ  ทฤษฎีที่ส าคัญของระบบรัฐธรรมนูญ   
เช่น อ านาจอธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย องค์กรต่าง ๆทางการเมือง สิทธิเสรีภาพของบุคคล 
และความเก่ียวพันระหว่างอ านาจนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  Meaning, history, and evolution of constitution law, significant theories of 
constitution, such as; sovereignty, separation of sovereignty powers, political institutions, 
rights and freedom of people, and related such that powers under Constitution of the 
Kingdom of Thailand 
 
2562502 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 2        3(3-0-6) 
  (Law of Commercial and Business Contract 2) 
  หลักกฎหมายลักษณะยืม  ฝากทรัพย์  ค้ าประกัน จ านอง และจ าน า เก็บของในคลังสินค้า 
ตัวแทน นายหน้า  ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  
  Legal principles pertaining to loan, deposit, suretyship, mortgage and pledged 
storage, agent and broker, compromise, gamble, under the Civil and Commercial Code Book 
III 
 
2562503 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 3        3(3-0-6) 
  (Law of Commercial and Business Contract 3) 
  หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย บัญชีเดินสะพัด และตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 3 และกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
  Legal principles pertaining to insurance, current account and bills under the 
Civil and Commercial Code Book III, and Offence Arising from the Use of Cheque Act 
 
2562504 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท         3(3-0-6)
  (Partnerships and Corporation) 
  หลักกฎหมายลักษณะหุ้นส่วน  และบริษัท  ตลอดทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
  Legal principles pertaining to partnership and companies under the Civil and 
Commercial Code Book III, and other related laws including substantial principle law of public 
companies 
 
 
 

http://thailaws.com/law/t_laws/claw0002a.pdf
http://thailaws.com/law/t_laws/claw0002a.pdf
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2562801 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 : ทั่วไป                     3(3-0-6) 
  (English for Lawyers 1 : General) 
  ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในกฎหมาย  ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถอ่านเอกสาร
ทางกฎหมายภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
  Legal terminology and expression of legal, to read basic legal documents that 
related to English for lawyers 
 
2562806 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน     3(3-0-6) 
  (Property Law and Land Law)  
  หลักทั่วไป ลักษณะ ความหมาย และประเภทของทรัพย์สิน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 1  และหลักท่ัวไปของทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 4  และหลักทั่วไปของกฎหมายที่ดิน 
  General principle, nature, meaning and division of property Law under the 
Civil and Commercial Code Book I, including general principle of property Law, transfer of 
ownership under the Civil and Commercial Code Book IV and general principle of land law 
 
2563205 กฎหมายลักษณะมรดก       3(3-0-6) 
  (Succession Law) 

หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 6 
  Legal principles pertaining to succession under the Civil and Commercial 
Code Book VI. 
 
2563402 กฎหมายภาษีอากร       3(3-0-6)
  (Taxation Law) 
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ  และอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
  Legal principles pertaining to taxation, personal income tax, corporation 
income tax, specific business tax, and stamp duty according to the Revenue Code 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563403 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    3(3-0-6) 
  (Administrative Law and Procedure)    
  หลักทั่วไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง เช่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วย
การวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล 
      General principle and substantial of administrative law e.g. Establishment of 
Administrative Courts and Administrative Court Procedure law, Administrative Procedure law, 
Action Liability for Wrongful Act of Official law, Official Information law, Governing decision of 
power and duty between the courts law 
 
2563601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1      3(3-0-6) 
  (Law of Civil Procedure 1) 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป  และวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น          
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และ 2  
  Legal principles pertaining to civil procedure, general provisions and 
procedure in courts of first instance according to the Civil Procedure Code, Book I and II 
 
2563602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1        3(3-0-6) 
  (Law of Criminal Procedure 1) 

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหลักทั่วไปในการด าเนินคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 
  Legal principles pertaining to general provision of criminal procedure under 
the Criminal Procedure Code, Book I and II 
 
2563603 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2        3(3-0-6) 
  (Law of Civil Procedure 2)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2563601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งว่าด้วย การอุทธรณ์ และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  
และการบังคับตามค าพิพากษา  หรือค าสั่ง  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และภาค 4 
  Legal principles pertaining to civil procedure, appeal and revision, provisional 
measures before judgment, execution of judgments or orders according to the Civil 
Procedure Code, Book III and IV 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2        3(3-0-6) 
  (Law of Criminal Procedure 2) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2563602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ และฎีกา 
การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ  การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และการลดโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3, 4, 6 และภาค 7 
  Legal principles pertaining to of criminal procedure and procedure in courts 
of first instance, appeal and revision, execution of judgments, fee, amnesty, commutation, 
and remission under the Criminal Procedure Code, Book III, IV, VI, and VII 
 
2563701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและอาญา                                  3(3-0-6) 
  (Private and Criminal International Law) 
  ที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจ าแนกบุคคล                      
ตามสภาพภูมิศาสตร์  การจ าแนกนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร์  การได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว  
การขัดกันแห่งกฎหมาย  อ านาจหน้าที่และอ านาจศาลของรัฐในคดีอาญา  การร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
ปราบปรามอาชญากรรม  เช่น การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  Sources and basic principles of Private International Law; determination of the 
nationality of natural and juristic persons according to International Law; status and rights, 
conflict of law, jurisdiction of the State Court in Criminal law, International Cooperation for 
Crime Prevention and Suppression e.g. Extradition 
 
2563702        กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง                                               3(3-0-6)    
                    (Public International Law) 
  ความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ  เช่น 
สนธิสัญ ญา จารีตประเพณี ระหว่างประเทศ ความสัม พันธ์ ระหว่ างประเทศกับกฎหมายทั่ ว ไป                       
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ความสัมพันธ์ทางทูตและกงสุล 
  Background of public international law. Sources of public international laws 
such as; treaties, customary international, relations between international laws and general 
laws, relations between international law and domestic law, diplomatic relations and 
consular 
 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/amnesty
http://dict.longdo.com/search/remission
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563807 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล       3(3-0-6) 
  (Computer Electronic and Digital Law) 
  กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  
  Law related Computer-related Crime; Electronic Transactions; National 
Cybersecurity Committee and the personal data protection law  
 
2564103  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย              3(3-0-6)
  (Legal Profession)   
  วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย  หน้าที่และลักษณะงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ 
มารยาทและจรรยาบรรณ  ตลอดจนอุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย  องค์การก่อตั้งและควบคุม         
ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
  Evolution of legal profession, duties and works of lawyers in various branches, 
ethics, discipline and the idea of lawyers, establishing organizations and means to control 
those in the profession 
 
2564605 กฎหมายลักษณะพยาน          3(3-0-6) 
  (Law of Evidence) 
  หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่ เป็นพ้ืนฐานทั่วไปและหลักการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  Legal principles pertaining to evidence, including to general principles and 
legal principles under the Civil Procedure Code, and the Criminal Procedure Code 
 
2564606 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม         3(3-0-6) 
  (Court System and Law on Court Organization) 
  ความเป็นมาของศาล ระบบของศาลไทย เปรียบเทียบกับระบบของศาลต่างประเทศ 
ธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายเกี่ยวกับอ านาจศาล องค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และกฎหมายอ่ืน ๆ                
ที่เก่ียวข้อง 
   Court background, court system, comparative between Thai Court and 
abroad court, fundamental law on the judiciary and jurisdiction, the panel of judges in 
deciding cases, the Establishment of and Criminal Procedure in Kwaeng Court, Criminal Court 
for Corruption and Misconduct Cases and other related law 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2564607 การว่าความและศาลจ าลอง          3(2-2-5) 
  (Advocacy and Moot Court) 
  หลักการส าคัญในการว่าความ  การเตรียมคดี  การเขียนค าฟ้อง ค าให้การ ค าคู่ความ ค าร้อง 
ค าขอ ค าแถลง เอกสารทางกฎหมาย การสืบพยาน การให้ค าปรึกษา วิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มรรยาท
ทนายความ จริยธรรมทนายความ และฝึกปฏิบัติการศาลจ าลอง 
  Legal principles of advocacy, preparation of lawsuit, plaints, defense, legal 
documents, pleading, motion and general principle regarding introduction of evidence, 
consulting, Courtesy lawyer, Lawyer ethics, and moot court operation  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



86 

 

2) กลุ่มวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563104 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย          3(3-0-6) 
  (Thai Legal History) 
  ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม อิทธิพลของแนวความคิด  หลักกฎหมาย  
ระบบกฎหมายของอินเดียและประเทศตะวันตกท่ีมีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย  ตลอดจนวิวัฒนาการของ
กฎหมายไทยจนถึงปัจจุบัน 
  Social cultures and ancient history of the Thai, the influences of concept, 
principle of law, Indian legal system and the western legal systems that bring about 
evaluation of Thai law, including the evolution of Thai law until now  
 
2563105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย          3(3-0-6)
  (Introduction to Laws) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ระบบกฎหมาย ความส าคัญ 
การจัดท า การใช้ การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
  Introduction to the law: including; meaning, category, system of law, 
significant, legislation, using, revocation, interpretation, judicial procedure. In addition, civil 
and commercial law, criminal law, law of criminal procedure and law of civil procedure 
 
2563106 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
  (Law in Everyday Life) 
  กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบและจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น กฎหมายว่า
ด้วยบุคคล ละเมิด และมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร                  
และกฎหมายว่าด้วยการจราจร เป็นต้น 
  General laws that the population should know and needs in everyday life, 
such as law of personal, tort, and succession according to civil and commercial code. Law    
related to civil registration, and traffic 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563107 ภาษากฎหมายไทย          3(3-0-6) 
  (Thai Law Language)  
  ความหมายของถ้อยค าในกฎหมายซึ่งมีความหมายโดยเฉพาะ และวิธีใช้ถ้อยค าเหล่านั้น 
  Meaning of the words of the law, which is especially meaningful. How to use 
those words 
 
2563108 นิติปรัชญา            3(3-0-6) 
  (Philosophy of Law) 
  วิวัฒนาการ ปรัชญา แนวคิดทางกฎหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาที่เกิดจาก
การใช้บังคับกฎหมาย 
  Evolution, philosophy, law concept; from the past to the present, including 
law enforcement problem 
 
2563404 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม              3(3-0-6) 
  (Labor Law and Social Security)  
  หลักการส าคัญของกฎหมายแรงงาน เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประวัติความเป็นมาของประกันสังคมไทย การประกันสังคม และ
กฎหมายเกี่ยวกับระบบประกันสังคมของไทย 
  Legal principles of labor law e.g. labor protection law, labor relation law, 
compensation law, the Establishment of and Procedure for Labor Court law and other 
related laws. History of Thailand social security; social securing and laws related to social 
security system in Thailand 
   
2563405 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย         3(3-0-6) 
  (Law on Administration of State Affairs)  
  หลักการส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายและข้อบังคับต่าง  ๆในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการไทย 
  The essential principles of government administration, laws and regulations 
related to public administration of Thailand 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563505 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา          3(3-0-6) 

(Law of Intellectual Property) 
หลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์    สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 

  Legal principles pertaining to copy right, patent, and trademark 
 
2563506 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวิชาชีพบัญชี                                             3(3-0-6) 
 (Business and Accountant Profession Law)                                                  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
องค์กรธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายทั่วไปที่ใช้ในการประกิจกรรมทางธุรกิจ ได้แก่ 
กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ าประกัน ตั๋วเงิน จ านอง จ าน า และกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพบัญชี ข้อแตกต่างทางกฎหมายของต่างประเทศที่นักบัญชีควรรู้ 
 A study of business law and the legal environment, law on the establishment 
of business, company law, companies act, securities and exchange act, civil and commercial 
laws, general legal principles that used to operate business, include, trading laws rent 
property, leasing, borrow, guarantee, bill of change, mortgage, pledge and the law relating to 
the accounting profession, the differences in the laws of a foreign country, the accountant 
should know 
 
2563507 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์                            3(3-0-6) 
  (Business and Commercial Law) 
  หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน         
สินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
  General principle of laws, business organizations, and laws related to business 
control according to civil and commercial code: Including juristic acts, contracts, obligations 
and specific contracts. Law related to secured transactions. Laws related to investment 
stimulation, consumer protection, antitrust. Law related to reorganization. Business disputes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563508  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                              3(3-0-6) 
 (Consumer Protection Law) 
  แนวคิดและหลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค การเยียวยาผู้บริโภคที่ ได้รับความ
เสียหายตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค 
  Concepts and principles of consumer protection law, remedies for injured 
person according to consumer protection law and consumer protection procedure 
 
2563509 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน                 3(3-0-6) 

(Financial Institution Law)  
บทบาทของสถาบันการเงิน  หลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของ

สถาบันการเงิน  นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน  ตลอดจน
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมก ากับสถาบันการเงิน 

The role of financial institutions, practice on the law of business of financial 
institutions, control and promote policies the business of private financial institutions 
 
2563609 การสืบสวนและสอบสวน           3(3-0-6)  
  (Investigation) 
  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวน  และการสอบสวนการ
กระท าผิดทางอาญา รวมทั้งศึกษาเก่ียวกับสิทธิของผู้ต้องหาที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

Criminal procedural of inquiry official, investigation and inquiry of a criminal 
act, study on the rights of the accused according to the law 
 
2563802 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 : การอ่านและเขียน     3(3-0-6) 
  (English for Lawyers 2 : Reading and Writing) 
  ทักษะการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนศัพท์กฎหมาย การเขียนเอกสารทางกฎหมาย การเขียนโครงสร้าง
ประโยคพ้ืนฐานแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเล่าเรื่อง บรรยายและอธิบายละเอียดโดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเชื่อม
ประโยค และเครื่องหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง เน้นการเรียบเรียงความคิดและกระบวนการเขียน 
  Reading skills to build law vocabulary; legal documents writing; Writing 
different types of sentence structure; descriptive, expository paragraphs with the correct 
grammar usage, sentence connectors and punctuations; emphasis on coherence and the 
writing process 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563803 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3 : การฟังและการพูด   3(3-0-6) 
  (English for Lawyers 3 : Listening and Speaking) 
  ทักษะการฟังและการพูดส าหรับนักกฎหมาย การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ รายละเอียด
ไวยากรณ์ และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสารของนักกฎหมาย 
  Skills in listening and speaking for lawyers; listening for gist and details; 
grammar and language functions necessary for communicative purposes 
 
2563804  สิทธิมนุษยชน        3(3-0-6)
  (Human Rights) 
  ประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี และปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ขอบเขตแห่งการใช้
สิทธิ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
  History, concepts, theories, meaning and philosophy of human rights, scope 
of human rights. Including laws related to protection of fundamental human rights 
 
2563805 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 
  (Law of Juvenile Delinquency) 
  ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุม
และแก้ไขการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน โดยมาตรการและวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว        
หลักส าคัญของกฎหมาย การตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน                
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  Meaning of juvenile delinquency, juvenile delinquency cause, antecedence; 
control and rehabilitation of juvenile delinquents by measure and implement of Juvenile 
and Family Court; significant principles of law, establishment of Juvenile and Family Court, 
juvenile and family court procedure, and other related laws 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563901 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                                                      3(3-0-6) 
  (Law of Environment) 
  แนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและการ   
ลดลงของชั้นโอโซน หลักความรับผิดเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการต่างๆทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  Concepts and principles of law of environment. Climate transition, and 
reduction of ozone layer. Principles liability related to law of environment, including                
legal measures regarding to stimulate and maintenance of environmental quality 
 
2563902  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา          3(3-0-6) 
  (Criminology and Penology) 
  ความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของการเกิด
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม พฤติกรรมของผู้กระท าความผิด การป้องกันอาชญากรรม  
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจ า การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ ทฤษฎี
และงานวิจัยต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตของนิติอาชญาและทัณฑวิทยา 
  Meaning and the scope of criminology, criminological statistics, the nature 
and causes of crime, the criminal justice procedure, the behavior of the offender, the  
prevention of crime, the meaning and scope of penology, the prison administration, 
probation and parole, theory and research which related of Criminology and Penology 
 
2563903 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม        3(3-0-6) 
  (Law for Social Development) 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกิดขึ้น
ในการพัฒนาสังคม รวมทั้งแนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมในอนาคต 

Laws related to social development. Problems and barriers of the law that 
occur in social development, including development approaches of the law related to social 
development in the future 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563904  กฎหมายจราจร                                                                       3(3-0-6) 
 (Traffic Law)  
  กฎหมาย และกฎข้อบังคับต่าง ๆเก่ียวกับการจราจร ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
  Laws and regulations related to traffic by land, water and air 
 
2563905 กฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า      3(3-0-6) 

          (Forestry and Wildlife Laws)  
นิยาม แนวคิด และหลักกฎหมายเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า เช่น กฎหมายว่าด้วย   

ป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Definition, concepts, and principles of laws related to forest and wildlife e.g. 
Forest law, National Reserved Forest law, National Park law, Wild Animal Reservation and 
Protection law and case study 
 
2564206 สัมมนากฎหมายแพ่ง       3(3-0-6) 
 (Seminar in Civil Law) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 2561201 กฎหมายลักษณะบุคคลและนติกิรรมสัญญา 
     : 2561203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  
                   ลาภมิควรได้ 
     : 2561501 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณชิย์และธรุกิจ 1 
     : 2562202 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป 
     : 2562204 กฎหมายลักษณะครอบครวั 
      : 2562502 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 2 
     : 2562503 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และธุรกิจ 3 
     : 2562504 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 
     : 2562806 กฎหมายลักษณะทรพัย์สินและท่ีดนิ 
     : 2563205 กฎหมายลักษณะมรดก 
 สัมมนาปัญหาส าคัญต่าง ๆ ในวิชากฎหมายแพ่ง 
 Seminar in significant problems in civil law 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2564303 สัมมนากฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 (Seminar in Criminal Law) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2561301 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 
                             : 2562302 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 
  สัมมนาปัญหาส าคัญต่าง ๆ ในวิชากฎหมายอาญา 
  Seminar significant problems in criminal law 
 
2564510 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์          3(3-0-6) 
  (Logistics Law) 

กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบสัญญาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันภัย ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ แนวคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ 
  Law regulations, contract on system on multiple modes of transport other 
relate contracts, insurance, logistic management system, concepts and legal principles 
relating to control and management of logistic system 
 
2564608 กฎหมายล้มละลาย          3(3-0-6) 
  (Bankruptcy Law) 
  วิวัฒนาการและหลักการส าคัญของกฎหมายล้มละลาย  กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย 
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามกฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 
  Evolution and legal principles of bankruptcy law, bankruptcy procedures, and 
rehabilitation procedure pertaining to legal of bankruptcy and business reorganization 
 
2564610 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง        3(3-0-6) 
   (Seminar on Civil Procedure) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2563601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
                              : 2563603 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 

สัมมนาปัญหาส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  Seminar in significant problems in the law of civil procedure 
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รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2564611 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 
  (Seminar on Criminal Procedure) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2563602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
                                                : 2563604 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
                     สัมมนาปัญหาส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  Seminar in significant problems in the law of criminal procedure 
 
2564612 การระงับข้อพิพาททางเลือก          3(3-0-6) 
  (Alternative Dispute Resolution) 
  วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในศาลและนอกศาล และปัญหาอันเกิดจาก
การระงับข้อพิพาทในปัจจุบันและข้อเสนอแนะการระงับข้อพิพาททางเลือก 
  Alternative dispute resolution in various form, both in and out of court. 
Problems caused by dispute resolution in present. Suggestion of alternative dispute 
resolution 
 
2564703   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

(International Trade Law) 
  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในสัญญา
การค้าระหว่างประเทศ การช าระค่าสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ 
  Evolution and development of international trade law, rules and stipulations 
in agreements of international trade, international payment, including laws related to 
international trade 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2564906       กฎหมายที่ดิน               3(3-0-6) 
                   (Land Law) 
  ความหมายของที่ดิน  นโยบายการใช้ที่ดิน ประเภทของที่ดิน  การควบคุมการใช้ที่ดิน  การ
ก าหนดสิทธิในที่ดิน  การจัดที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน  การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการท านิติกรรมและ
จดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน  
          Definition of land, land use policy, type of land and land use control, 
determination of rights in land, allocation, land reform, issuing of documents of titles, 
making contracts and registration of rights 
 
2564907        ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์             3(3-0-6) 
                    (Research Methodology and Legal Research) 
                    ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กระบวนการขั้นตอนของการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
การค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยการวิเคราะห์และการน าข้อมูลทฤษฎีทางนิติศาสตร์มาเป็นกรอบในการ
ค้นคว้าวิจัย รวมทั้งจรรยาบรรณของการวิจัย ฝึกท าวิจัยและน าเสนอ 
                    Legal research methodology, objectives, process in conducting legal research, 
such as documentary research, literature review, analysis, including ethics of researchers and 
practice 
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3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ           ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต                                     
 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 

 (1) กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2564908 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   1(90) 
  (Preparation for Professional Experience) 
  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์  วิชาชีพในด้าน
การรับรู้  ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  
แรงจูงใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต  และมีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบัติงานด้านนิติศาสตร์ในสถานที่จริง 
  Provide activities for the preparedness of the student Before training 
professional experience in perception, kind and career opportunities. The development of 
students to have the knowledge, skill, attitudes, motivation ethics, morality and the quality 
that is appropriate with career and observe, participant in the practice of Law at the actual 
situation 
 
2564909 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 6(540) 
  (Field Experience) 
  ฝึกงานทางด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย 
  Training in the Law in the public sector, state enterprises and private sectors 
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 (2) กลุ่มสหกจิศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

2564910  การเตรียมสหกิจศึกษา           1(90) 
  (Pre-Cooperative Education) 
  การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์
ความรู้  เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา  การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน  การสอบ
สัมภาษณ์  บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการ
และการน าเสนอผลงาน 
  Preparation for professional practice in an organization or a workplace 
emphasizing knowledge about the concept, process and steps, and relevant rules and 
regulations of cooperative education; Development of basic knowledge and skills about job 
application letter writing technigues, job interview, personality development, workplace 
selection, and other qualification needed for working; Promotion of professional skills and 
ethics in a specific area, knowledge about international standard of security and professional 
health care in a workplace, academic report writing and presentation skills 
 

2564911  สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education) 
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษา
จะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือท าการประเมินผล 
โดยการประเมินต้องด าเนินการโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและพนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ และประเมินจากรายงานวิชาการ 
  Students are required to perform fulltime academic and professional practice 
just as an employee at an organization or a workplace, decided by the certain program, for 
one semester. After finishing their working practice, they are to submit the academic report 
of their working and do presentation to the teachers in the supervisor in the workplace and 
is also based on the academic report 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 หน่วยกิต หลักสูตร พ.ศ.2563 หน่วยกิต หมายเหตุ 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
   1.1 ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต       
                     สาขาวิชานติิศาสตร์ 
   1.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws    
                         Program  in Laws 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
   1.1 ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต       
                     สาขาวิชานติิศาสตร์      
   1.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws  
                         Program  in Laws 

  

2. ชื่อปริญญา 
   2.1 ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต                                   

(นิติศาสตร์) 
        ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ. (นติิศาสตร์) 
   2.2 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws  
                             (Laws) 
        ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B. (Laws) 

 2. ชื่อปริญญา 
   2.1 ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต                      

(นิติศาสตร์) 
        ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ. (นติิศาสตร์) 
   2.2 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws  
                             (Laws) 
        ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B. (Laws) 

  

3. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
   จ านวนไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

 3. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
   จ านวนไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 น้อยลง 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
   4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        ให้เรียน  30 หน่วยกิต 

 4. โครงสร้างหลักสูตร 
   4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        ให้เรียน  30 หน่วยกิต 

 เท่าเดิม 

        4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
         ให้เรียน  10  หน่วยกติ 
         บังคับ  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                        รายวิชา 
0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
0001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ทักษะการเรียนรู้ 
 
       วิชาเลือกให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  
จ านวน  4  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       รายวิชา 
0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 
 
 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 
 
 
 
 
2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 
 

        4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
         ให้เรียนทั้งหมด  10  หน่วยกิต 
         บังคับ บังคับเรียน  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                        รายวิชา 
0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
       วิชาเลือกให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  
จ านวน  4  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       รายวิชา 
0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 
 
 
 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 
 

เท่าเดิม 



100 
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0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
วัฒนธรรม 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในอาชีพ 

 0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน
อาชีพ 
0001108  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 

 

        4.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
         ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
         บังคับ  4  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                         รายวิชา 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต
และสังคม 
0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
0002103 สุนทรียภาพทางดนตรี 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง 

 
 
 
 
2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 

        4.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
         ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
         โดยเลือกเรียน  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                         รายวิชา 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา 
0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง 
0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 

 
 
 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 

4.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
         ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
         โดยเลือกเรียน  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                         รายวิชา 
0003101 ระบบสังคมไทย 
0003102 ระบบสังคมโลก 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 
0003104 ไทเลยศึกษา 
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

        4.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
         ให้เรียน  6  หน่วยกิต 
         บังคับ  2  หน่วยกิต 
         โดยเลือกเรียน  4  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                            รายวิชา 
วิชาบังคับ  บังคับเรียน 2 หน่วยกิต ดังนี้ 
0003107 ความเป็นพลเมืองที่ด ี
วิชาเลือก  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้   
4  หน่วยกิต 
0003101 ระบบสังคมไทย  
0003102 ระบบสังคมโลก 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 
0003104 ไทเลยศึกษา 
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
2(2-0-4) 
 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 

        4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
         ให้เรียน  8  หน่วยกิต 
         โดยเลือกเรียน  8  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                         รายวิชา 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
2(2-0-4) 

        4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
         ให้เรียน  8  หน่วยกิต 
         โดยเลือกเรียน  8  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                         รายวิชา 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
2(2-0-4) 
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0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
คุณภาพชีวิต 
0004105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 
 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 
0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
คุณภาพชีวิต 
0004105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 

 

 

    4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 
108  หน่วยกิต 
        4.2.1 กลุ่มวิชาบังคับก าหนดให้เรียน  
96  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                         รายวิชา 
2561101  กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป 
 
2561102  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา 
2561103  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
2561201  กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 
2561202  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 
 
2561601  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
 
2561901  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 
 
 
2562101  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป 
2562102  เอกเทศสัญญา 1 
2562103  เอกเทศสัญญา 2 
25621041 กฎหมายลักษณะประกันด้วย
บุคคลและทรัพย์สิน 
2562105  กฎหมายลักษณะประกันภัย 
2562106  กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 

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

     4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 
106  หน่วยกิต 
           4.2.1 กลุ่มวิชาบังคับก าหนดให้เรียน  
87  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                         รายวิชา 
-ไม่มี- 
 
2561201  กฎหมายลักษณะบุคคลและ 
นิติกรรมสัญญา 
2561203  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
2561301  กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป 
2562302  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 
 
-ไม่มี- 
 
-ไม่มี- 
 
 
2562202  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 
 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 

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

 
น้อยลง 
น้อยลง 

 
 

ยกเลิก
รายวิชา 

 

รหัสใหม่ 
 

รหัสใหม่ 
 

รหัสใหม่ 
  

วิชาเดิม/ลด
หน่วยกิต 

 

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาใหม ่

 

วิชาเดิม/ย้าย
ไปอยู่กลุ่มวิชา

เลือก 
 

รหัสใหม่ 
 

ยุบรวมกบั
รายวิชา

กฎหมายว่า
ด้วยสัญญา
ทางพาณิชย์

และธุรกิจ 1,2 
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2562107  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและ
บริษัท 
256108    กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและ
ที่ดิน 
2562601  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2563101  กฎหมายลักษณะครอบครัว 
2563102  กฎหมายลักษณะมรดก 
2563301  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
2563302  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
2563401  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
2563402  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
2563602  กฎหมายเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชน 
 
2563701  กฎหมายภาษีอากร 
2563803  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 
 

2563901  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
 
2563902  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
 
 
2564301  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม 
 
2564401  กฎหมายลักษณะพยาน 
2564601  กฎหมายปกครอง 
 
2564602  กฎหมายแรงงาน 
2564603  กฎหมายล้มละลาย 
2564701  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
2564901  การว่าความและศาลจ าลอง 

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

2562504  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและ
บริษัท 
2562806  กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและ
ที่ดิน 
2562401  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2562204  กฎหมายลักษณะครอบครัว 
2563205  กฎหมายลักษณะมรดก 
2563601  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
2563603  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
2563602  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
2563604  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
-ไม่มี- 
 
 
2563402  กฎหมายภาษีอากร 
-ไม่มี- 
 
 

2562801  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 
: ทั่วไป 
2564103  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
 
 
2564606  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม 
 
2564605  กฎหมายลักษณะพยาน 
2563403  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 
2564607  การว่าความและศาลจ าลอง 
2563701  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคลและอาญา 
 
 

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

 
 
 

รหัสใหม่ 
 

รหัสใหม่ 
 

รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 

 

วิชาเดิม/ย้าย
ไปอยู่กลุ่ม 
วิชาเลือก 

 

รหัสใหม่ 
 

วิชาเดิม/ย้าย
ไปอยู่กลุ่มวิชา

เลือก 
รหัสใหม่ 

 
วิชาเดิม/
ปรับหน่วย

กิต 
 

วิชาเดิม/
ปรับหน่วย

กิต 
 

รหัสใหม่ 
 

รหัสใหม่ 
 
 

 

  วิชาเดิม/  
ย้ายไปอยู่   
กลุ่มวิชา 
เลือก 

 

รหัสใหม่ 
 

วิชาเดิม/ย้าย
มาอยูก่ลุ่มวิชา

บังคับ 
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  2563702  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

เมือง 
 

2561101  หลักกฎหมายพ้ืนฐานและระบบ
กฎหมาย 
2561102  หลักกฎหมายมหาชน 
 
2561501  กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์ 
และธุรกิจ 1 
2562502  กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์ 
และธุรกิจ 2 
2562503  กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์ 
และธุรกิจ 3 
2563807  กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล 
 

 
 

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

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 

วิชาเดิม/ย้าย
มาอยูก่ลุ่มวิชา

บังคับ 
 

วิชาใหม่/
รหัสใหม่ 
วิชาใหม่/
รหัสใหม่ 
วิชาใหม่/
รหัสใหม่ 
วิชาใหม่/
รหัสใหม่ 
วิชาใหม่/
รหัสใหม่ 
วิชาใหม่/
รหัสใหม่ 

 
         
         4.2.2 กลุ่มวิชาเลือกให้เลือกเรียน  
รายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

 
 
 

          

         4.2.2 กลุ่มวิชาเลือกเลือกให้เรียน  
รายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

 
 

 

 
 

รหัสวิชา                         รายวิชา 
2562602  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
2562603  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 
2562604  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 
2562608  กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2562701  กฎหมายธุรกิจ 
 
2562702  กฎหมายประกันสังคม 
 
2562901  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
2562902  กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
2562903  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการไทย 
2562904  การใช้และการตีความกฎหมาย 
2562905  ภาษากฎหมายไทย 
2562906  การร่างกฎหมายและกระบวนการ
นิติบัญญัติ 

 
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) 

 

รหัสวิชา                         รายวิชา 
2563901  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 
 
2563507  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 
 
-ไม่มี- 
 
2563105  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
2563106  กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
2563405  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการไทย 
-ไม่มี- 
2563107  ภาษากฎหมายไทย 
-ไม่มี- 
 

 
3(3-0-6) 
  

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
3(3-0-6) 
 

 
รหัสใหม่ 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 

 
ช่ือใหม่/วิชา

เดิม 
ยุบรวมกบัวิชา

กฎหมาย
แรงงาน 

รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 

 
ยกเลิก 

รหัสใหม่ 
ยกเลิก 
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2562907  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
2562908  กฎหมายการศึกษาไทย 
2562909  กฎหมายเพ่ือการพัฒนาสังคม 
2563604  กฎหมายศุลกากร 
2563605  กฎหมายอนุญาโตตุลาการ 
2563606  กฎหมายจราจร 
2563607  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
2563703  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 
2563801  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง 
2563802  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล 
2563804  กฎหมายทะเล 
2563903  สิทธิมนุษยชน 
2563904  นิติปรัชญา 
2563907  กฎหมายและจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์ 
2563911  การสืบสวนและสอบสวน 
2564501  สัมมนากฎหมายแพ่ง 
2564502  สัมมนากฎหมายอาญา 
2564503  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 
2564504  สัมมนากฎหมายวิธพิจารณาความ
อาญา 
2564902  การระงับข้อพิพาททางเลือก 
2561708  กฎหมายธุรกิจและกฎหมาย
วิชาชีพบัญชี 
2563704  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 
 

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

 
3(3-0-6) 

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

 
3(3-0-6) 

 
 

2563902  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
-ไม่มี- 
2563903  กฎหมายเพ่ือการพัฒนาสังคม 
-ไม่มี- 
-ไม่มี- 
2563904  กฎหมายจราจร 
2563508  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
-ไม่มี- 
 
-ไม่มี- 
 
-ไม่มี- 
 
-ไม่มี- 
2563804  สิทธิมนุษยชน 
2563108  นิติปรัชญา 
-ไม่มี-  
 
2563609  การสืบสวนและสอบสวน 
2564206  สัมมนากฎหมายแพ่ง 
2564303  สัมมนากฎหมายอาญา 
2564610  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 
2564611  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
2564612  การระงับข้อพิพาททางเลือก 
2563506  กฎหมายธุรกิจและกฎหมายวิชาชีพ
บัญชี 
2563509  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 
2563802  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 
              : การอ่านและเขียน 
2563803  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3 
              : การฟังและการพูด 
2563805   กฎหมายเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชน 
 
2563905  กฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า 

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) 
 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 

รหัสใหม่ 
ยกเลิก 

รหัสใหม่ 
ยกเลิก 
ยกเลิก 

รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 
ยกเลิก 

 

 วิชาเดิม/  
ย้ายไป  
อยู่วิชา
บังคับ 

 

ยกเลิก 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 
ยกเลิก 

 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 

 
รหัสใหม่ 

 
รหัสใหม่ 
รหัสใหม่ 

 
รหัสใหม่ 

 

ช่ือใหม่/
รหัสใหม ่

 

ช่ือใหม่/
รหัสใหม ่

วิชาเดิม/ย้าย
มาจากกลุ่ม
วิชาบังคับ 

 
รหัสใหม ่
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  2564510  กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 

 
2564703  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
2564906  กฎหมายที่ดิน 
 
2564907  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 
 
2563104  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 

 
 

2564404  กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 
 
 
2563505  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
2564608  กฎหมายล้มละลาย 
 
 

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) 
 

 

วิชาใหม่/
รหัสใหม ่
รหัสใหม่ 

 

วิชาใหม่/
รหัสใหม ่

 

วิชาใหม่/
รหัสใหม ่

 

วิชาเดิม/ย้าย
มาจากกลุ่ม
วิชาบังคับ 

 

วิชาเดิม/ย้าย
มาจากกลุ่ม
วิชาบังคับ    

 
วิชาเดิม/ย้าย
มาจากกลุ่ม
วิชาบังคับ 

 

 

วิชาเดิม/ย้าย
มาจากกลุ่ม 
วิชาบังคับ 

           4.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง  7  หน่วยกิต 

  

  2564908  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
2564909  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
2564910  การเตรียมสหกิจศึกษา 
 
2564911  สหกิจศึกษา 

1(90) 
 

6(540) 
 

1(90) 
 
6  

หน่วยกิต 

วิชาใหม่/
รหัสใหม่ 
วิชาใหม่/
รหัสใหม่ 
วิชาใหม่/
รหัสใหม่ 
วิชาใหม่/
รหัสใหม่ 

         4.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
                 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียน  โดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส า เร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

         4.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
                 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียน  โดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส า เร็ จหลักสูตรของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

1.พสัุ่ม บิาำเฉ.ำะด้ำน 
พพพพ1.1 บิาำากงคกา 

1.พสัุ่ม บิาำเฉ.ำะด้ำน 
พพพพ1.1 บิาำากงคกา 
 

 

5561101  สฎลมำรแ.่งพ:พลักสทก่ิไปพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6)พพพพพพพพพพพพพพพ
  (Civil Law :พGeneral Principles)พพพพพพพพพพพพ 
  ความหมาย วิวัฒนาการ บ่อเกิดของกฎหมาย หลักการ
พ้ืนฐานของกฎหมายแพ่ง การแบ่งประเภทของกฎหมาย การใช้และการ
ตีความกฎหมาย  การอุดช่องว่างกฎหมาย หลักการและประเภทของสิทธิ 
หลักสุจริต สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 1 ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (บทเบ็ดเสร็จทั่วไปและ
บุคคล)พ                                                                                             
  Meaning, evolution, sources of law, fundamental 
principle of civil law, division of law, application and 
interpretation of law, filling loophole, principle and types of 
rights, good faith, including principles under the Civil and 
Commercial Code, Book I; Title I to II (General Provisions and 
Persons 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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2561102       สฎลมำรักสษณะนบรบสาามแัะูกญญำ          3(3-0-6) 
          (Juristic Act and Contract) 

หลักกฎหมายทั่วไปและองค์ประกอบที่เป็นสาระส าคัญของ
นิติกรรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม ระยะเวลาและอายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   บรรพ 1  ลักษณะ  4  
ลักษณะ  6  และลักษณะของสัญญา  การก่อให้เกิดสัญญา   ผลแห่งสัญญา  
ความระงับแห่งสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 2  
ลักษณะ  2 

                  The general principle and essential element of 
juristic act, declaration and effect of intention, periods of time 
and prescription under the Civil and Commercial Code, Book I; 
Title IV to VI. The law of contract, the formation, effect, and 
termination of contract under the Civil and Commercial Code, 
Book I Title II 

 

2561201    สฎลมำรักสษณะาุคคัแัะนบรบสาามูกญญำ  3(3-0-6) 
      (Law of Person and Juristic Act and Contract) 
 พพพพพการด าเนินชีวิตโดยทั่วไปของบุคคลเริ่มตั้งแต่ถือก าเนิดไป
จนถึงแก่ความตาย  หลักกฎหมายทั่ วไปและองค์ประกอบที่ เป็น
สาระส าคัญของนิติกรรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม 
ระยะเวลาและอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1  
ลักษณะ  4  ลักษณะ  6  และลักษณะของสัญญา  การก่อให้เกิดสัญญา   
ผลแห่งสัญญา  ความระงับแห่งสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 2  ลักษณะ  2 
 

     General living of person since born until. The  
general principle and essential element of juristic act, 
declaration and effect of intention, periods of time and 
prescription under the Civil and Commercial Code, Book I; 
Title IV to VI. The law of contract, the formation, effect, and 
termination of contract under the Civil and Commercial Code, 
Book I Title II 
 

 

 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 

http://dict.longdo.com/search/essential%20element
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2561103    สฎลมำรักสษณะัะเมบดพจกดสำางำนนอธสูก่ง        3(3-0-6)
ัำภมบคิาได้                            
(Law of Wrongful Acts, Mandate and Undue 
Enrichment) 

       กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2  รวมทั้งความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

                Tort law, management of affairs without mandate 
,and undue enrichment  under the Civil and Commercial Code 
Book II, including the  Action  Liability for Wrongful Act of Official 
B.E. 2539 

2561203     สฎลมำร กัสษณะัะเมบดพจกดสำางำนนอธสูก่งพพพพ3(3-0-6)พ
ัำภมบคิาได้         

พพพพพพพพพพพพพพพพพ( Law of Wrongful Acts,  Mandate and Undue 
Enrichment) 
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2   

                    Tort law, management of affairs without 
mandate, and undue enrichment under the Civil and 
Commercial Code Book II 

 

 

 

 

 

 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
3.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2561201 สฎลมำรอธำญำพ: ภำคทก่ิไป    3(3-0-6)                    
                    (Criminal Law : General Principles) 
  หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  การใช้กฎหมายอาญา โทษ
และวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท า
ความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบทหรือหลาย
กระทง อายุความและหลักกฎหมายที่ใช้ในความผิดลหุโทษ ตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 1 

                                   General principle of criminal law, application of 
criminal law, punishments and measures of safety, criminal 
liability, criminal attempt, principals and accessories, 
concurrence of offence, receive, prescription, and law 
applicable to contravention according to the Penal Code, Book 
I 

2561301 สฎลมำรอธำญำพ: ภำคทก่ิไป          3(3-0-6)     
                     (Criminal Law : General Principles)  
                    หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  การใช้กฎหมายอาญา 
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายาม
กระท าความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบทหรือ
หลายกระทง อายุความและหลักกฎหมายที่ใช้ในความผิดลหุโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1   

                    General principle of criminal law, application 
of criminal law, punishments and measures of safety, criminal 
liability, criminal attempt, principals and accessories, 
concurrence of offence, receive, prescription, and law 
applicable to contravention according to the Penal Code, 
Book I 

 

 

 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5565501พ        สฎลมำรอธำญำพ:พภำคคิำมผบด พพพพพพพพพ4(4-0-8)    
                    Criminal Law : Offense 
บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธนพ:พ5561501พสฎลมำรอธำญำพ:พภำคทก่ิไป 

  หลักของกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิด  ตามประมวล
กฎหมายอาญา  ภาค 2 และความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 3   
            Legal principle pertaining to specific offenses 
under the Penal Code, book II Including contravention according 
to the Penal Code, Book III 

2562302 สฎลมำรอธำญำ: ภำคคิำมผบดพ  3(3-0-6) 
  (Criminal Law : Offense) 
บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธน : 2561301 สฎลมำรอธำญำพ: ภำคทก่ิไป 

หลักของกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิด  ตามประมวล
กฎหมายอาญา  ภาค 2 และความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 3   
  Legal principle pertaining to specific offenses 
under the Penal Code, book II Including contravention 
according to the Penal Code, Book III 
 

 

 

 

 

 

 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
3.ปรับลดหน่วยกิต 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2651601 สฎลมำรมลำานเาื้อธงร้น                  2(2-0-4)   
  (Introduction to Public Law)    

       

           วิวัฒนาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป 
และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครอง          
ในรัฐอ านาจและทฤษฎีส าคัญเกี่ยวกับการใช้อ านาจโดยเฉพาะการแบ่ง      
แยกการใช้อ านาจอธิปไตย  อ านาจดุลยพินิจและอ านาจผูกพัน   
 

                     Evolution, sources, philosophy, meaning, 
characteristic, and types of public law, theories about state’s 
administrative structuring; power and significant theories 
pertaining to the exercise of power, especially separation of 
powers; discretionary power and mandatory power 
 
 
 
 
 
 

5651105 ลักสสฎลมำรมลำาน   3(3-0-6)พพพพพพพพพพพพพพพพพพ
 (Introduction to Public Law) 
 

 วิวัฒนาการ บ่อเกิด ความหมาย ลักษณะทั่วไป และ
ประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองในรัฐ 
อ านาจและทฤษฎีส าคัญเก่ียวกับการใช้อ านาจ โดยเฉพาะการแบ่งแยก
การใช้อ านาจอธิปไตย อ านาจดุลยพินิจและอ านาจผูกพัน 
 

 Evolution, sources, philosophy, meaning, 
characteristic, and types of public law, theories about state’s 
administrative structuring; power and significant theories 
pertaining to the exercise of power, especially separation of 
powers; discretionary power and mandatory power 
 
 
 
 
 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
3.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2561901 ปาะ กิรบ.ำูรา์สฎลมำรไทรพพพพพพพพพพพพพพ2(2-0-4) 
  (Thai Legal History) 
 

  ประวัติศาสตร์ดั้ งเดิมของกฎหมายไทย อิทธิพลของ
แนวความคิด  หลักกฎหมาย  ระบบกฎหมายของอินเดียและประเทศ
ตะวันตกที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย  ตลอดจนวิวัฒนาการของ
กฎหมายไทยจนถึงปัจจุบัน 

  Ancient history of Thai law, the influences of 
concept, principle of law, Indian legal system and the western 
legal systems that bring about evaluation of Thai law, including 
the evolution of Thai law until now 

 

 

 

 

 

 1.ปรับย้ายไปอยู่กลุ่ม
วิชาเลือก 
2.ปรับเพ่ิมหน่วยกิต 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2562101 สฎลมำรักสษณะลนี้พ: ลักสทก่ิไป               3(3-0-6) 
  (Obligation : General Principles) 
  หลักทั่วไป ความหมาย บ่อเกิด และผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  General principle, meaning, source and effect  

of obligations, joint debtors, creditors, including the extinction of 
obligations, including various case studies under the Civil and 
Commercial Code 

2562202 สฎลมำรักสษณะลนี้พ: ลักสทก่ิไป  3 (3 -0 -6 ) 
  (Obligation : General Principles)  
  หลักทั่วไป ความหมาย บ่อเกิด และผลแห่งหนี้ ลูกหนี้
และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

  General principle, meaning, source and effect 
of obligations, joint debtors, creditors, including the extinction 
of obligations, including various case studies under the Civil 
and Commercial Code 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 

2562102 เอธสเท.ูกญญำพ1        3(3-0-6) 
  (Specific Contracts 1) 
  หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย   แลกเปลี่ยน  ให้ เช่าทรัพย์  
เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 3 

  Legal principles pertaining to sale, exchange, 
gratuitous, hire of property, hire purchase, hire of service, 
brokerage and carriage under the Civil and Commercial 

 ปรับยุบรวมกับ
รายวิชากฎหมายว่า
ด้วยสัญญาทาง
พาณิชย์และธุรกิจ 1 

http://dict.longdo.com/search/gratuitous
http://dict.longdo.com/search/hire%20of%20service
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2562103 เอธสเท.ูกญญำพ2         3(3-0-6) 
  (Specific Contracts 2) 
  หลักกฎหมายลักษณ ะยืม   ฝากทรัพย์   เก็บของใน
คลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ  ตัวแทน  และนายหน้า  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 

  Legal principles pertaining to loan, deposit, 
storage, compromise, gamble, and agency under the Civil and 
Commercial Code Book III 

 ปรับยุบรวมกับ
รายวิชากฎหมายว่า
ด้วยสัญญาทาง
พาณิชย์และธุรกิจ 2 

5565104พ พ พ สฎลมำรักสษณะปาะสกนด้ิราุคคั      2(2 - 0 - 4) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพแัะทาก.ร์ บูนพ 
         (Secured Transactions : Real and Personal) 
 พพพพพพพพกฎหมายลักษณะค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  

        Legal principles pertaining to surety ship, mortgage, 
pledge under the Civil and Commercial Law Code Book III 

 

 ปรับยุบรวมกับ
รายวิชากฎหมายว่า
ด้วยสัญญาทาง
พาณิชย์และธุรกิจ 2 

http://dict.longdo.com/search/storage
http://dict.longdo.com/search/compromise
http://dict.longdo.com/search/gamble
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2562105 สฎลมำรักสษณะปาะสกนภกร       2(2-0-4) 
  (Insurance Law) 
  หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย  ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

  Legal principles pertaining to insuranceunder the 
Civil and Commercial Code Book III 

 

 ปรับยุบรวมกับ
รายวิชากฎหมายว่า
ด้วยสัญญาทาง
พาณิชย์และธุรกิจ 3 

2562106 สฎลมำรักสษณะรก๋ิเงบน         3(3-0-6) 
  (Law of Bills) 
  หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน  และบัญชีเดินสะพัด      
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 กฎหมายว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค 
 

  Legal principles pertaining to bills and current 
under the Civil and Commercial Code Book III, legal principles 
pertaining to liability from check 
 
 

 ปรับยุบรวมกับ
รายวิชากฎหมายว่า
ด้วยสัญญาทาง
พาณิชย์และธุรกิจ 3 

http://dict.longdo.com/search/check
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2562107 สฎลมำรักสษณะลุ้นู่ินแัะาาบษกท            3(3-0-6)
  (Partnerships and Corporation) 
            หลักกฎหมายลักษณะหุ้นส่วน  และบริษัท  ตลอดทั้งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
 

  Legal principles pertaining to partnership and 
companies under the Civil and Commercial Code Book III, and 
other related laws including substantial principle law of public 
companies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562504 สฎลมำรักสษณะลุ้นู่ินแัะาาบษกท       3(3-0-6) 
 พพพพพพพพพ(Partnerships and Corporation) 
            หลักกฎหมายลักษณะหุ้นส่วน  และบริษัท  ตลอดทั้ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
 

                   Legal principles pertaining to partnership and 
companies under the Civil and Commercial Code Book III, and 
other related laws including substantial principle law of 
public companies 
 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2562108 สฎลมำรักสษณะทาก.ร์ูบนแัะท่ีดบน         3(3-0-6) 
  (Property Law and Land Law) 
  หลักท่ัวไป ลักษณะ ความหมาย และประเภทของทรัพย์สิน  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1  และหลักทั่วไปของ
ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 4  และหลักทั่วไปของกฎหมายที่ดิน 
 

  General principle, nature, meaning and division of 
property Law under the Civil and Commercial Code Book I, 
including general principle of property Law, transfer of 
ownership under the Civil and Commercial Code Book IV and 
general principle of land law 
 
 
 
 
 
 
 

2562806 สฎลมำรักสษณะทาก.ร์ูบนแัะท่ีดบน 3(3-0-6) 
  (Property Law and Land Law)  
  หลักท่ัวไป ลักษณะ ความหมาย และประเภทของ
ทรัพย์สิน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1  และหลัก
ทั่วไปของทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 4  และหลักทั่วไปของกฎหมายที่ดิน 
 

  General principle, nature, meaning and division 
of property Law under the Civil and Commercial Code Book I, 
including general principle of property Law, transfer of 
ownership under the Civil and Commercial Code Book IV and 
general principle of land law 
 

 

 

 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2562601 สฎลมำรากฐิาามนตญ                       3(3-0-6) 
  (Constitutional Law)  
 

  ความหมาย ประวัติ  และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ  
ทฤษฎีที่ส าคัญของระบบรัฐธรรมนูญ   เช่น อ านาจอธิปไตย ทฤษฎีการ
แบ่งแยกอ านาจอธิปไตย องค์กรต่างๆทางการเมือง สิทธิเสรีภาพของบุคคล 
และความเก่ียวพันระหว่างอ านาจนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

                    Meaning, history, and evolution of constitution 
law, significant theories of constitution, such as; sovereignty, 
separation of sovereignty powers, political institutions, rights and 
freedom of people, and related such that powers under 
Constitution of the Kingdom of Thailand 

2562401 สฎลมำรากฐิาามนตญ   3(3-0-6) 
  (Constitutional Law)  
  ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ  
ทฤษฎีที่ส าคัญของระบบรัฐธรรมนูญ   เช่น อ านาจอธิปไตย ทฤษฎีการ
แบ่งแยกอ านาจอธิปไตย องค์กรต่าง ๆ ทางการเมือง สิทธิเสรีภาพของ
บุคคล และความเกี่ยวพันระหว่างอ านาจนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  

  Meaning, history, and evolution of constitution 
law, significant theories of constitution, such as; sovereignty, 
separation of sovereignty powers, political institutions, rights 
and freedom of people, and related such that powers under 
Constitution of the Kingdom of Thailand 

 

 

 

 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 

http://thailaws.com/law/t_laws/claw0002a.pdf
http://thailaws.com/law/t_laws/claw0002a.pdf
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5563101 สฎลมำรักสษณะคาอธาคากิ พพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Family Law) 
  หลักกฎหมายลักษณะการหมั้น การสมรส  ความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภรรยา  ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร  และค่า
อุปการะเลี้ยงดู  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 

           Legal principles pertaining to engagement, 
marriage and its legal consequences, parents and children 
relations, and maintenance under the Civil and Commercial 
Code Book V 

5565504 สฎลมำรักสษณะคาอธาคากิ พพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Family Law) 
  หลักกฎหมายลักษณะการหมั้น การสมรส  
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา  ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับ
บุตร  และค่าอุปการะเลี้ยงดู  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 5 
  Legal principles pertaining to engagement, 
marriage and its legal consequences, parents and children 
relations, and maintenance under the Civil and Commercial 
Code Book V 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 

2563102 สฎลมำรักสษณะมาดส                  3(3-0-6) 
  (Succession Law) 

หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  บรรพ 6 

 

  Legal principles pertaining to succession under 
the Civil and Commercial Code Book VI 

2563205 สฎลมำรักสษณะมาดส   3(3-0-6) 
  (Succession Law) 

หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  บรรพ 6 
 

  Legal principles pertaining to succession under 
the Civil and Commercial Code Book VI 

 
 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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2563301 สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่งพ1               3(3-0-6) 
  (Law of Civil Procedure 1) 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป  และ
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 
1 และ 2  
          Legal principles pertaining to civil procedure, 
general provisions and procedure in courts of first instance 
according to the Civil Procedure Code, Book I and II 

2563601 สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่งพ1  3(3-0-6) 
  (Law of Civil Procedure 1) 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป  
และวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ภาค 1 และ 2  
  Legal principles pertaining to civil procedure, 
general provisions and procedure in courts of first instance 
according to the Civil Procedure Code, Book I and II 
 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 

2563302 สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่งพ2 พพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Law of Civil Procedure 2) 
บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธนพ: 2563301 สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่ง 1 

  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งว่าด้วย การอุทธรณ์ และฎีกา 
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  และการบังคับตามค าพิพากษา  หรือค าสั่ง  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และภาค 4 
 

  Legal principles pertaining to civil procedure, 
appeal and revision, provisional measures before judgment, 
execution of judgments or orders according to the Civil 
Procedure Code, Book III and IV 

2563603 สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่งพ5พ 3(3-0-6) 
  (Law of Civil Procedure 2)  
บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธนพ: 2563601 สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่ง 1 

  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งว่าด้วย การอุทธรณ์ และ
ฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  และการบังคับตามค าพิพากษา  หรือ
ค าสั่ง  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และภาค 4 
 

  Legal principles pertaining to civil procedure, 
appeal and revision, provisional measures before judgment, 
execution of judgments or orders according to the Civil 
Procedure Code, Book III and IV 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2563401 สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำ1            3(3-0-6) 
  (Criminal Procedure 1) 
 

  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหลักทั่วไปใน
การด าเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 
และภาค 2  
 

                     Legal principles pertaining to general provision of 
criminal procedure under the Criminal Procedure Code, Book I 
and II 

2563602 สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพ1 3(3-0-6) 
  (Law of Criminal Procedure 1) 
 

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหลักทั่วไป
ในการด าเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค 1 และภาค 2 

 

  Legal principles pertaining to general provision 
of criminal procedure under the Criminal Procedure Code, 
Book I and II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2563402     สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพ2          3(3-0-6) 
       (Criminal Procedure 2) 
บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธน: 2563401 สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพ1 

 

       หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาล
ชั้นต้น การอุทธรณ์ และฎีกา การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม 
การอภัยโทษ  การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และการลดโทษ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3, 4, 6 และภาค 7 
 

      Legal principles pertaining to criminal procedure and 
procedure in courts of first instance, appeal and revision, 
execution of judgments, fee, amnesty, commutation, and 
remission under the Criminal Procedure Code, Book III, IV, VI, 
and VII 

2563604      สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพ2          3(3-0-6) 
         (Law of Criminal Procedure 2) 
บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธน: 2563602 สฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพ1 

 

        หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยวิธีพิจารณาใน
ศาลชั้นต้น การอุทธรณ์  และฎีกา การบังคับตามค าพิพากษาและ
ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ  การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และการลด
โทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3, 4, 6 และภาค 
7 
 

        Legal principles pertaining to of criminal 
procedure and procedure in courts of first instance, appeal 
and revision, execution of judgments, fee, amnesty, 
commutation, and remission under the Criminal Procedure 
Code, Book III, IV, VI, and VII 
 

 

 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 

http://dict.longdo.com/search/amnesty
http://dict.longdo.com/search/remission
http://dict.longdo.com/search/amnesty
http://dict.longdo.com/search/remission
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2563602 สฎลมำรเสี่ริสกาสำาสาะท ำคิำมผบดขอธงเด็สแัะพพพพพพพพพพพพ
เรำิาน                          2(2-0-4) 

  (Law of Juvenile Delinquency) 
 

  ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชน  การควบคุมและแก้ไขการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชน  โดยมาตรการและวิธีการของศาลเยาวชน และครอบครัว หลัก
ส าคัญของกฎหมาย การตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชน  และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

                     Meaning of juvenile delinquency, juvenile 
delinquency cause, antecedence ; control and rehabilitation of 
juvenile delinquents by measure and implement of Juvenile 
and Family Court ; significant principles of law, establishment of 
Juvenile and Family Court, juvenile and family court procedure, 
and other related laws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วิชาเดิม 
2.ปรับย้ายวิชาจาก
กลุ่มบังคับไปอยู่กลุ่ม
วิชาเลือก 
2.ปรับเพ่ิมหน่วยกิต 
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2563701  สฎลมำรภำษีอธำสา              3(3-0-6)
   (Taxation Law) 
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษาเงินได้นิติบุคคล  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ตามประมวล
รัษฎากร  
  Legal principles pertaining to taxation, personal 
income tax, corporation income tax, specific business tax, and 
stamp duty according to the Revenue Code 

 

2563402 สฎลมำรภำษีอธำสา   3(3-0-6)
  (Taxation Law) 
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา  ภาษาเงินได้นิติบุคคล  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร 
  Legal principles pertaining to taxation, personal 
income tax, corporation income tax, specific business tax, and 
stamp duty according to the Revenue Code 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 

5563803พพ สฎลมำรสำาค้ำาะลิ่ำงปาะเท.พ             3(3-0-6) 
(International Trade Law) 

  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
หลักเกณฑ์และข้อตกลงในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การช าระค่าสินค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 

Evolution of legal profession, duties and works of 
lawyers in various branches, ethics, discipline and the idea of 
lawyers, establishing organizations and means to control those 
in the profession 

 1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
3.ปรับย้ายวิชาจาก
กลุ่มบังคับไปอยู่กลุ่ม
วิชาเลือก 
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5563901 ภำษำอธกงสฤษู ำลากานกสสฎลมำร พพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (English for Lawyers)  
  ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้โดยทั่วไปในกฎหมาย  
ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถอ่านเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวกับ
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 

  Legal terminology and expression of legal, to 
read basic legal documents that related to English for lawyers 

2562801 ภำษำอธกงสฤษู ำลากานกสสฎลมำร 1: ทก่ิไป พพ3(3-0-6) 
  (English for Lawyers 1: General) 
  ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ ใช้ โดยทั่ วไปใน
กฎหมาย  ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถอ่านเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 

  Legal terminology and expression of legal, to 
read basic legal documents that related to English for lawyers 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 

5563905 ลักส บิาำาี.นกสสฎลมำร  พพพพพพพพพพพพ5(5-0-4) 
  (Legal Profession)   
  วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย  หน้าที่และลักษณะงาน
ของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและจรรยาบรรณ  ตลอดจนอุดมคติ
และจริยธรรมของนักกฎหมาย  องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมาย 
 

  Evolution of legal profession, duties and works of 
lawyers in various branches, ethics, discipline and the idea of 
lawyers, establishing organizations and means to control those 
in the profession 

2564103 ลักส บิาำาี.นกสสฎลมำร   3(3-0-6) 
  (Legal Profession)   
  วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย  หน้าที่และลักษณะ
งานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและจรรยาบรรณ  ตลอดจน
อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย  องค์การก่อตั้งและควบคุม         
ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
 

  Evolution of legal profession, duties and works 
of lawyers in various branches, ethics, discipline and the idea 
of lawyers, establishing organizations and means to control 
those in the profession 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
3.ปรับเพ่ิมหน่วยกิต 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2564301   าะาา.ำัแัะ.าะิาามนตญ.ำัรุรบิาาม        2(2-0-4) 
      (Court System and Law on Court Organization) 
 

                ธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจศาล องค์
คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี และระบบศาลต่าง ๆ ของไทย รวมทั้ง
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

               Fundamental law on the judiciary and the law 
relating to their jurisdiction, the panel of judges in deciding 
cases, and the court systems, including legal principles 
pertaining to establishment of district court  and other related 
laws 

2564606    าะาา.ำัแัะ.าะิาามนตญ.ำัรุรบิาาม  3(3-0-6) 
 พพพพพพ(Court System and Law on Court Organization) 
 

       ความเป็นมาของศาล ระบบของศาลไทย เปรียบเทียบกับ
ระบบของศาลต่างประเทศ ธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายเกี่ยวกับ
อ านาจศาล องค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และกฎหมายอ่ืน ๆ                
ที่เก่ียวข้อง 
 

       Court background, court system, comparative 
between Thai Court and abroad court, fundamental law on 
the judiciary and jurisdiction, the panel of judges in deciding 
cases, the Establishment of and Criminal Procedure in 
Kwaeng Court, Criminal Court for Corruption and Misconduct 
Cases and other related law 
 
 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
3.ปรับเพ่ิมหน่วยกิต 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2564401 สฎลมำรักสษณะ.รำน                       3(3-0-6) 
  (Law of Evidence) 
 

  หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นพ้ืนฐานทั่วไป
และหลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

                    Legal principles pertaining to evidence, including 
to general principles and legal principles under the Civil 
Procedure Code, and the Criminal Procedure Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564605 สฎลมำรักสษณะ.รำน    3(3-0-6) 
  (Law of Evidence) 
 

  หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นพ้ืนฐาน
ทั่วไปและหลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

  Legal principles pertaining to evidence, 
including to general principles and legal principles under the 
Civil Procedure Code, and the Criminal Procedure Code 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2564601 สฎลมำรปสคาอธง พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6)
 พพพพพพพพพ(Administrative Law) 
 

  หลักท่ัวไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครองตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 

         General principle and substantial of administrative 
law under Act on Establishment of Administrative Courts and 
Administrative Court Procedure, B.E. 2542,  the Administrative 
Procedure Act, B.E. 2539, the  Action  Liability for Wrongful Act 
of Official B.E. 2539, Official Information Act, B.E. 2540 

2563403    สฎลมำรปสคาอธงแัะ บิิี.บจำาณำคดีปสคาอธงพพ3(3-0-6)พพพ
(Administrative Law and Procedure)   

  
       หลักทั่วไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง เช่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาล 
 

 พพพพพพGeneral principle and substantial of administrative 
law e.g. Establishment of Administrative Courts and 
Administrative Court Procedure law, Administrative Procedure 
law, Action Liability for Wrongful Act of Official law, Official 
Information law, Governing decision of power and duty 
between the courts law 
 
 
 

1.ปรับชื่อใหม่และ
ค าอธิบายรายวิชา 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2564602 สฎลมำรแางงำนพพพพพ พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6)
  (Labor Law) 
 

  หลักการส าคัญของกฎหมายแรงงาน ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานกฎหมาย กฎหมายแรงงานสัมพันธ์  และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

  Legal principles of pertaining to labor law 
pertaining to labor protection, labor relation law and other 
related laws   
 

 1.ปรับยุบรวมกับวิชา
กฎหมายแรงงานและ
ประกันสังคม 
2.ย้ายจากกลุ่มวิชา
บังคับมาอยู่กลุ่มวิชา
เลือก 
 
 

5564603 สฎลมำรั้มัะัำร พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Bankruptcy Law) 
 

  วิวัฒนาการและหลักการส าคัญของกฎหมายล้มละลาย  
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ ตามกฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 

  Evolution and legal principles of bankruptcy law, 
bankruptcy procedures, and rehabilitation procedure pertaining 
to legal of bankruptcy and business reorganization 

 1.ปรับย้ายจากกลุ่ม
วชิาบังคับมาอยู่กลุ่ม
วิชาเลือก 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2564701    สฎลมำรทาก.ร์ูบนทำงปัญญำ                    3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพ(Law of Intellectual Property) 

 

                หลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า  
 

       Legal principles pertaining to copy right, patent, and 
trademark 

 1.ปรับย้ายจากกลุ่ม
วิชาบังคับมาอยู่วิชา
เลือก 
2.รหัสใหม่ 

2564901 สำาิ่ำคิำมแัะ.ำัจ ำัอธง พพพพพพพ   3(2-2-5) 
  (Advocacy and Moot Court) 
 

  หลักการส าคัญในการว่าความ  การเตรียมคดี  ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติในการเขียนค าฟ้อง ค าร้อง การสืบพยาน วิธีการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง การให้ค าปรึกษา และการว่าความในศาลจ าลอง 

  Legal principles of advocacy, preparation of 
lawsuit such as drafting of plaints, pleading, motion and general 
principle regarding introduction of evidence, including  plead a 
case in a moot court  

 

2564607 สำาิ่ำคิำมแัะ.ำัจ ำัอธง  3(2-2-5) 
  (Advocacy and Moot Court) 
 

  หลักการส าคัญในการว่าความ  การเตรียมคดี  การ
เขียนค าฟ้อง ค าให้การ ค าคู่ความ ค าร้อง ค าขอ ค าแถลง เอกสารทาง
กฎหมาย การสืบพยาน การให้ค าปรึกษา วิธีการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
มรรยาททนายความ จริยธรรมทนายความ และฝึกปฏิบัติการศาลจ าลอง 

  Legal principles of advocacy, preparation of 
lawsuit, plaints, defense, legal documents, pleading, motion 
and general principle regarding introduction of evidence, 
consulting, Courtesy lawyer, Lawyer ethics, and moot court 
operation  

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
3.ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 2561101 ลักสสฎลมำร.ื้นฐำนแัะาะาาสฎลมำร พ3(3-0-6)                                
(Fundamental Legal Principles and Legal 
Systems)   
ความหมายและลักษณะทั่ ว ไปของกฎหมาย ที่ มา 

วิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบกฎหมายบ่อเกิดของกฎหมายการแบ่ง
ประเภทของกฎหมายการใช้และการตีความกฎหมายการอุดช่องว่าง
กฎหมายล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  กระบวนการจัดท าและการยกเลิก
กฎหมาย สถาบันทางกฎหมายการจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อักษร หลัก
พ้ืนฐานและความแตกต่างระหว่างกฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ปกครอง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา 

 

  Definition and generalization of law, sources of 
law, evolution of law and legal system, origination of law, 
categories of law, using and interpretation of law, filling of the 
law gaps, hierarchy of law, law-making and revocation 
process, legal institutions, written law making,principles of 
basic rights and the differences among the Constitutional law, 
Administrative law, Civil and Commercial law and Criminal 
law 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 5651105 ลักสสฎลมำรมลำาน   3(3-0-6)พพพพพพพพพพพพพพพพพพ
 (Introduction to Public Law) 
 

 วิวัฒนาการ บ่อเกิด ความหมาย ลักษณะทั่วไป และ
ประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองในรัฐ 
อ านาจและทฤษฎีส าคัญเก่ียวกับการใช้อ านาจ โดยเฉพาะการแบ่งแยก
การใช้อ านาจอธิปไตย อ านาจดุลยพินิจและอ านาจผูกพัน 
 

 Evolution, sources, philosophy, meaning, 
characteristic, and types of public law, theories about state’s 
administrative structuring; power and significant theories 
pertaining to the exercise of power, especially separation of 
powers; discretionary power and mandatory power 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 2561501      สฎลมำริ่ำด้ิร กูญญำทำง.ำณบาร์             3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพแัะิุาสบจพ1          
         (Law of Commercial and Business Contract 1) 

 

         หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย   แลกเปลี่ยน  ให้ เช่า
ทรัพย์  เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน  ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 

         Legal principles pertaining to sale, exchange, 
gratuitous, hire of property, hire purchase, hire of service, 
brokerage and carriage under the Civil and Commercial Code 
Book III 
 

 

 

 

 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 

http://dict.longdo.com/search/gratuitous
http://dict.longdo.com/search/hire%20of%20service
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 2562502      สฎลมำริ่ำด้ิร กูญญำทำง.ำณบาร์ พพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพแัะิุาสบจพ5         
         (Law of Commercial and Business Contract 2) 

 

  หลักกฎหมายลักษณะยืม  ฝากทรัพย์  ค้ าประกัน 
จ าน อ ง แล ะจ าน า  เก็ บ ขอ งใน ค ลั งสิ น ค้ า  ตั ว แท น  น ายห น้ า  
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 

  Legal principles pertaining to loan, suretyship, 
mortgage and pledged deposit, storage, agent and broker, 
compromise, gamble, under the Civil and Commercial Code 
Book III 

 

 

 

 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 

http://dict.longdo.com/search/storage
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 2562503      สฎลมำริ่ำด้ิร กูญญำทำง.ำณบาร์ พพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพแัะิุาสบจพ3    
    พพพพพ(Law of Commercial and Business Contractพ3) 

 

          หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย บัญชีเดินสะพัด และตั๋ว
เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 และกฎหมายว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 

          Legal principles pertaining to insurance, current 
account and bills under the Civil and Commercial Code Book 
III, and Offence Arising from the Use of Cheque Act 
 

 

 

 

 

 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 2563807 สฎลมำรเสี่ริสกาคอธม.บิเรอธา์พ  พ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพอธบเั็สทาอธนบสู์พแัะดบจบทกั        
  (Computer Electronic and Digital Law) 

 

  กฎ ห ม าย ว่ าด้ ว ย ก ารก ระท าค ว าม ผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  
 

           Law related Computer-related Crime; 
Electronic Transactions; National Cybersecurity Committee 
and the personal data protection law   
 

 

 

 

 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 2563701    สฎลมำราะลิ่ำงปาะเท.แผนสคดีาุคคั พ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพแัะอธำญำพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ 
       (Private and Criminal International Law) 
 

        ที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล การจ าแนกบุคคลตามสภาพภูมิศาสตร์  การจ าแนกนิติบุคคล
ตามสภาพทางภูมิศาสตร์  การได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว  การ
ขัดกันแห่งกฎหมาย  อ านาจหน้าที่และอ านาจศาลของรัฐในคดีอาญา  
การร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือปราบปรามอาชญากรรม  เช่น การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน 

      Sources and basic principles of Private 
International Law; determination of the nationality of natural 
and juristic persons according to International Law; status and 
rights, conflict of law, jurisdiction of the State Court in 
Criminal law, International Cooperation for Crime Prevention 
and Suppression e.g. Extradition 
 
 
 

1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับแก้ไขชื่อและ
ค าอธิบายรายวิชา 
3.ย้ายจากวิชาเลือก
มาอยู่วิชาบังคับ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 5563705พพพพพพพพสฎลมำราะลิ่ำงปาะเท.แผนสคดีเมือธง     3(3-0-6)พพพ                          
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ(Public International Law) 
 

  ความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของ
กฎหมายระหว่างประเทศ  เช่น สนธิสัญญา จารีตประเพณีระหว่าง
ป ระ เท ศ  ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งป ระ เท ศ กั บ ก ฎ ห ม าย ทั่ ว ไป                       
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ความสัมพันธ์           
ทางทูตและกงสุล 

  Background of public international law. 
Sources of public international laws such as; treaties, 
customary international, relations between international laws 
and general laws, relations between international law and 
domestic law, diplomatic relations and consular 

 

 

 

1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ย้ายจากวิชาเลือก
มาอยู่วิชาบังคับ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

พพพพ1.2 บิาำเัือธส พพพพ1.2 บิาำเัือธส  

5565605 สฎลมำรเสี่ริสกาูบ่งแิดั้อธม พพพพพพ3(3-0-6) 
  (Law of Environment) 
 

  แนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและการ   ลดลงของชั้นโอโซน หลักความรับผิด
เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

  Concepts and principles of law of environment. 
Climate transition, and reduction of ozone layer. Principles 
liability related to law of environment, including legal measures 
regarding to stimulate and maintenance of environmental 
quality 

5563901 สฎลมำรเสี่ริสกาูบ่งแิดั้อธม พพพพพพ3(3-0-6) 
  พพพ(Law of Environment) 
 

     แนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการ
เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและการ   ลดลงของชั้นโอโซน หลักความรับ
ผิดเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการต่าง ๆทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

  Concepts and principles of law of 
environment. Climate transition, and reduction of ozone 
layer. Principles liability related to law of environment, 
including legal measures regarding to stimulate and 
maintenance of environmental quality 
 
 
 
 
 
 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5565603 สฎลมำรากฐิาามนตญเปาีราเทีราพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Comparative Constitutional Law)  
 

  เปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 
 

  Comparative constitutional law of Thailand and 
those of other jurisdiction 
 

-ไม่มี- -ยกเลิก- 

5565605พพพ สฎลมำรเสี่ริสกาทาก.รำสาิาามาำรบพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Law of Natural Resources) 
 

  แน วค วาม คิ ด ท างก ฎ ห ม าย เกี่ ย ว กั บ ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 

                    Concepts  of  law  related  to  conservation  
of  natural  resources,  natural  resource  management  
and control policy, including laws and regulations involved 
 

-ไม่มี- -ยกเลิก- 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5565701 สฎลมำริุาสบจพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพ(Business Laws) 
 

หลักกฎหมายทั่วไปองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม 
สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่
เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททาง
ธุรกิจ 

 

  General principle of laws, business organizations, 
and laws related to business control according to civil and 
commercial code: Including juristic acts, contracts, obligations 
and specific contracts. Law related to secured transactions. 
Laws related to investment stimulation, consumer protection, 
antitrust. Law related to reorganization. Business disputes 
 

5563507 สฎลมำริุาสบจแัะสำา.ำณบาร์  พ3(3-0-6) 
  (Business and Commercial Law) 
 

  หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมธุรกิจ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย     
นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน        
สินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค 
และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และ
การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
 

  General principle of laws, business 
organizations, and laws related to business control according 
to civil and commercial code: Including juristic acts, contracts, 
obligations and specific contracts. Law related to secured 
transactions. Laws related to investment stimulation, 
consumer protection, antitrust. Law related to reorganization. 
Business disputes 

1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับแก้ไขชื่อและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5565705 สฎลมำรปาะสกนูกงคม                      3(3-0-6) 
  (Law of Social Security) 

ประวัติความเป็นมาของประกันสังคมไทย                 
การประกันสังคม และกฎหมายเกี่ยวกับระบบประกันสังคมของไทย 

History of Thailand social security.  
Social securing, and laws related to social security system  
in Thailand 

 1.วิชาเดิม 
2.ปรับยุบรวมกับวิชา
กฎหมายแรงงานและ
ประกันสังคม 
3.ปรับรหัสใหม่ 

5565901 คิำมาต้เาื้อธงร้นเสี่ริสกาสฎลมำร พพพพพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพพพพพ(Introduction to Laws) 
                     ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย 
ประเภท ระบบกฎหมาย ความส าคัญ การจัดท า การใช้ การยกเลิก การ
ตีความ และกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  
  Introduction to the law: including; meaning, 
category, system of law, significant, legislation, using, revocation, 
interpretation, judicial procedure. In addition, civil and 
commercial law, criminal law, law of criminal procedure and law 
of civil procedure 

5563105 คิำมาต้เาื้อธงร้นเสี่ริสกาสฎลมำร  3(3-0-6)
  (Introduction to Laws) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย 
ประเภท ระบบกฎหมาย ความส าคัญ การจัดท า การใช้ การยกเลิก การ
ตีความ และกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  
  Introduction to the law: including; meaning, 
category, system of law, significant, legislation, using, 
revocation, interpretation, judicial procedure. In addition, civil 
and commercial law, criminal law, law of criminal procedure 
and law of civil procedure 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5565905พพพพพพสฎลมำรเส่ีริสกาาี บิรปาะจ ำ กินพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพ(Law in Everyday Life) 
 

                  กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบและจ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น กฎหมายว่าด้วยบุคคล ละเมิด และมรดก ตามประมวล
ก ฎ ห ม าย แ พ่ งแ ล ะพ าณิ ช ย์   ก ฎ ห ม าย ว่ า ด้ ว ย ท ะ เบี ย น ร าษ ฎ ร                  
และกฎหมายว่าด้วยการจราจร เป็นต้น 
 

  General laws that the population should know 
and needs in everyday life, such as law of personal, tort, and 
succession according to civil and commercial code. Law    
related to civil registration, and traffic 

5563106 สฎลมำรเสี่ริสกาาี บิรปาะจ ำ กิน  3(3-0-6) 
  (Law in Everyday Life) 
 

  กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบและจ าเป็นต้องใช้
ในชีวิตประจ าวัน เช่น กฎหมายว่าด้วยบุคคล ละเมิด และมรดก ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร                  
และกฎหมายว่าด้วยการจราจร เป็นต้น 
 

  General laws that the population should know 
and needs in everyday life, such as law of personal, tort, and 
succession according to civil and commercial code. Law    
related to civil registration, and traffic 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5565904 สำาใา้แัะสำารีคิำมสฎลมำร พพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Application and interpretation of Law) 
 

  หลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายใน
ระบบกฎหมายต่างๆ หลักการใช้และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร
และการใช้กฎหมายแบบเทียบเคียง (Analogy) การใช้กฎหมายประเพณี 
การใช้กฎหมายประเภทหลักกฎหมายทั่วไป และหลักการตีความเฉพาะเรื่อง
บางอย่าง 
          General principles of interpretation of the law.  
Interpretation of the law in various legal system; interpretation 
of statute law. Using a comparable law (Analogy), customary 
law, general principles of law, and particularly interpretation 

-ไม่มี- -ยกเลิก- 
 

5565905 ภำษำสฎลมำรไทร พพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Thai Law Language)  
 

  ความหมายของถ้อยค าในกฎหมายซึ่ งมีความหมาย
โดยเฉพาะ และวิธีใช้ถ้อยค าเหล่านั้น 
 

  Meaning of the words of the law, which is 
especially meaningful. And how to use those words 

5563107 ภำษำสฎลมำรไทร พพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Thai Law Language)  
  

  ความหมายของถ้อยค าในกฎหมายซึ่งมีความหมาย
โดยเฉพาะ และวิธีใช้ถ้อยค าเหล่านั้น 
 

  Meaning of the words of the law, which is 
especially meaningful. How to use those words 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5565906พพพพสำาาำ่งสฎลมำรแัะสาะาินสำานบรบากญญกรบพพพพพพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพ(Legal Drafting and Legislative Process) 
      หลักส าคัญเกี่ยวกับการร่างกฎหมายรวมทั้งกระบวนการ
นับตั้งแต่เริ่มร่างจนกระท่ังประกาศใช้ 
  The essential principles of drafting law, including 
legislation process from initial drafting until promulgation 

-ไม่มี- -ยกเลิก- 

 

5565907 อธำาญำิบทรำแัะทกณฑ บิทรำพพพพพพ พพพพพพ5(5-0-4) 
 พพพพพพพพพพ(Criminology and Penology) 
           ความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม 
สภาพและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม 
พฤติกรรมของผู้กระท าความผิด การป้องกันอาชญากรรม ความหมายและ
ขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจ า การคุมประพฤติ การพักการ
ลงโทษ ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของนิติอาชญาและทัณฑวิทยา 
           Meaning and the scope of criminology, criminological 
statistics, the nature and causes of crime, the criminal justice 
procedure, the behavior of the offender, the prevention of crime, 
the meaning and scope of penology, the prison administration, 
probation and parole, theory and research which related of 
Criminology and Penology 

5563905 อธำาญำิบทรำแัะทกณฑ บิทรำพพพพพ พพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพพพพพ(Criminology and Penology) 
 พพพพพพพพพพความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม 
สภาพและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับ
อาชญากรรม พฤติกรรมของผู้กระท าความผิด การป้องกันอาชญากรรม 
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจ า การคุม
ประพฤติ การพักการลงโทษ ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตของนิติ
อาชญาและทัณฑวิทยา 
  Meaning and the scope of criminology, 
criminological statistics, the nature and causes of crime, the 
criminal justice procedure, the behavior of the offender, the  
prevention of crime, the meaning and scope of penology, the 
prison administration, probation and parole, theory and research 
which related of Criminology and Penology 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
3.ปรับเพิ่มหน่วยกิต 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5565908 สฎลมำรสำา.ึสษำไทร  พพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Thai Education Laws) 
  กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้ งระเบียบที่
เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ รวมทั้ง
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา 
  Lawsrelated to education, including education 
regulations that teachers educators and administrators should 
know, including problems and suggestions to observance the 
education laws 

-ไม่มี- 
 

-ยกเลิก- 
 

5565909 สฎลมำรเ.ื่อธสำา.กฒนำูกงคม  พพพ3(3-0-6) 
  (Law for Social Development) 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นในการพัฒนาสังคม รวมทั้งแนวทางใน
การพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมในอนาคต 
Laws related to social development. Problems and barriers of 
the law that occur in social development, including 
development approaches of the law related to social 
development in the future 
 

5563906พพพพพสฎลมำรเ.่ือธสำา.กฒนำ กูงคมพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพ(Law for Social Development) 
 พพพพพพพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นในการพัฒนาสังคม รวมทั้งแนวทางใน
การพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมในอนาคต 
                     Laws related to social development. Problems 
and barriers of the law that occur in social development, 
including development approaches of the law related to 
social development in the future 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5563604 สฎลมำร.ุัสำสาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Customs  Law) 
 

                     กฎหมายว่าด้วยศุลกากร รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

                     Customs Law, and other related laws 

-ไม่มี- -ยกเลิก- 

 

5563605พพพพพพพพสฎลมำรอธนญุำโรรุัำสำาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ(Arbitration Law) 
 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ แนวทางการ
ใช้อนุญาโตตุลาการ ได้แก่ อนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กรทาง
เอกชน (ทฤษฎีการตัดสินเป็นอ านาจรัฐ) และอนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้น
โดยองค์กรของรัฐ (ทฤษฎีสัญญา) ตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
อนุญาโตตุลาการ 
 

                   Concepts and theories of arbitration, process of 
arbitration, including the arbitration establish by private 
organizations (theory of decision authorize belong to state), and 
the arbitration establish by the government (theory of contract), 
including laws related to arbitration 

-ไม่มี- 

 

-ยกเลิก- 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5563606พ สฎลมำรจาำจา พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ(Traffic  Law) 
                     กฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการจราจร ทางบก 
ทางน้ า และทางอากาศ 

                     Laws and regulations related to traffic by land, 
water and air 

5563908พ สฎลมำรจาำจา พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ(Traffic  Law) 
 พพพพพพพพพพกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่าง ๆเกี่ยวกับการจราจร 
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

  Laws and regulations related to traffic by land, 
water and air 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 

 

5563607พ สฎลมำรคุ้มคาอธงผต้าาบโภค พพพพพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพพพพพ(Consumer Protection Law) 
  แนวคิดและหลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค การ
เยียวยาผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

  Concepts and principles of consumer protection 
law, remedies for injured person according to consumer 
protection law 
 
 

 

5563508พ สฎลมำรคุ้มคาอธงผต้าาบโภคพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพพพพพ(Consumer Protection Law) 
  แนวคิดและหลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
การเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคและกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค 

 

  Concepts and principles of consumer 
protection law, remedies for injured person according to 
consumer protection law and consumer protection procedure 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5563703 สฎลมำรเสี่ริสกาิุาสบจอธูกงลำาบมทาก.ร์พพพพพ3(3 -0-6)
 พพพพพพพพพพ(Real Property Business Law) 
  ห ลั ก กฎ ห ม ายที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ารป ระก อบ ธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
กฎหมายผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  Principles of law related to real property 
business, such as, land law, land allocation, city planning and 
redevelopment law, and other related laws 

-ไม่มี- 

 

-ยกเลิก- 

 

2563801พพพพพพพพสฎลมำราะลิ่ำงปาะเท.แผนสคดีเมือธงพพ3(3-0-6) 
(Public International Law) 
ความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของ

กฎหมายระหว่างประเทศ  เช่น สนธิสัญญา จารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกฎหมายทั่วไป และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับกฎหมายภายใน ความสัมพันธ์ทางทูตและกงสุล 

Backgroundof public international law. Sources of 
public international laws such as; treaties, customary 
international, relations between international laws and general 
laws, relations between international law and domestic law, 
diplomatic relations and consular 

 1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับย้ายไปอยู่กลุ่ม  
วิชาบังคับ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5563805พพพพพสฎลมำราะลิ่ำงปาะเท.แผนสคดีาุคคัพพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพพพ(Private International Law) 
 

 พพพพพพพพหลักทั่วไปและแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้กฎหมายตาม
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
 

           General principles and concepts related to 
conflict of law, and nationality of law 
 

 1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับย้ายไปอยู่วิชา
บังคับ 

5563804พพ สฎลมำรทะเั                     3(3-0-6)         พพพพพพพพพพพพพพ
(Law of the Sea) 

 

  บ่อเกิดของกฎหมายทะเล  สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ า
ภายใต้การควบคุมของรัฐ เช่นน่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง 
เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ไหล่ทวีป น่านน้ า หมู่เกาะ และช่องแคบ เป็นต้น  
 

  Sources of the law of the sea. The legal status of 
waters falling within jurisdiction of the State e.g. internal waters, 
territorial seas, contiguous zones, exclusive economic zones, 
continental shelf, archipelagic water, archipelago, and strait 
 

-ไม่มี-  -ยกเลิก- 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5563903พ ูบทิบมนุษราน                   3(3-0-6) 
           (Human Rights) 
 

  ประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี และปรัชญาเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
 

  History, concepts, theories, meaning and 
philosophy of human rights, scope of human rights. Including 
laws related to protection of fundamental human rights 
 

5563804 ูบทิบมนุษราน                   3(3-0-6) 
           (Human Rights) 
 

  ประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี และปรัชญาเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน ขอบเขตแห่งการใช้สิทธิ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
 

  History, concepts, theories, meaning and 
philosophy of human rights, scope of human rights. Including 
laws related to protection of fundamental human rights 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563904 นบรบปากาญำ พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Philosophy of Law) 
 

  วิวัฒนาการ ปรัชญา แนวคิดทางกฎหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย 
 

  Evolution, philosophy, law concept; from the 
past to the present, including law enforcement problem 
 

2563108 นบรบปากาญำ    3(3-0-6) 
  (Philosophy of Law) 
  วิวัฒนาการ ปรัชญา แนวคิดทางกฎหมาย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย 
 

  Evolution, philosophy, law concept; from the 
past to the present, including law enforcement problem 

 

 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5563907 สฎลมำรแัะจาบริาามทำงคอธม.บิเรอธา์พพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Computer Laws and Ethics) 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและสังคมความรับผิดชอบของผู้น า
องค์กรหรือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่มีต่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จริยธรรม 

ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และความเป็นเจ้าของข้อมูล 
  Laws related to computer technology, 
intellectual property, ethic in the individual and social, 
responsibilities of leadership or executive of technology on 
computer technology, ethic, safety, reliability, security and data 
ownership 

-ไม่มี- -ยกเลิก- 

5563911พพพพพพสำาูืาูินแัะูอธาูิน พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6)พ 
พพพพพพพพ(Criminal Process) 

                   กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การ
สืบสวนและการสอบสวนการกระท าผิดทางอาญา รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้ต้องหาที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
                   Criminal procedural of inquiry official, investigation 
and inquiry of a criminal act, study on the rights of the accused 
according to the law 

5563609พพพสำาูืาูินแัะูอธาูิน พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6)พ 
 พพพพพ(Investigation) 
      กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การ
สืบสวน และการสอบสวนการกระท าผิดทางอาญา รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับ
สิทธิของผู้ต้องหาที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
                Criminal procedural of inquiry official, investigation 
and inquiry of a criminal act, study on the rights of the 
accused according to the law 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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2564501      ูกมมนำสฎลมำรแ.่ง                3(3-0-6) 
      (Seminar in Civil Law) 
บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธนพ:พร้อธงูอธาได้ บิาำากงคกาในสัุ่มสฎลมำรแ.่งแัะ
.ำณบาร์ส่อธนลาือธได้ากาอธนุมกรบจำสอธำจำาร์ผตู้อธน 

   สัมมนาปัญหาส าคัญต่าง ๆ ในวิชากฎหมายแพ่งที่ได้ศึกษา
มาแล้ว 
 Prerequisite : examination is compulsory in the Civil 
and Commercial Code, or approval of the instructor 
       Seminar in significant problems in civil law that 
previously learn 

2564506 พพพพพูกมมนำสฎลมำรแ.่ง             3(3-0-6) 
      (Seminar in Civil Law) 
บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธน : 5561501พสฎลมำร กัสษณะาุคคัแัะ 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพนบรบสาามูกญญำ 
 พพพพพพพพ: 5561503พสฎลมำร กัสษณะัะเมบดพจกดสำาพพพ

งำนนอธส กู่งพพัำภมบคิาได้ 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ: 5561501พสฎลมำริ่ำด้ิร กูญญำทำง.ำณบาร์

แัะิุาสบจพ1 
  พพพพพพพพ: 5565505พสฎลมำร กัสษณะลนีพ้: ล กัสทก่ิไป 
  พพพพพพพพ: 5565504พสฎลมำร กัสษณะคาอธาคากิ 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ: 5565505พสฎลมำริ่ำด้ิร กูญญำทำง.ำณบาร์พพพ

แัะิุาสบจพ5 
         : 5565503พสฎลมำริ่ำด้ิร กูญญำทำง.ำณบาร์

แัะิุาสบจพ3 
  พพพพพพพพ: 2562504 สฎลมำร กัสษณะลุ้นู่ินแัะาาบษกท 
  พพพพพพพพ:พ5565806พสฎลมำร กัสษณะทาก.ร์ บูนแัะที่ดบน 
  พพพพพพพพ: 5563505พสฎลมำร กัสษณะมาดส 
 สัมมนาปัญหาส าคัญต่าง ๆ ในวิชากฎหมายแพ่ง 
 Seminar in significant problems in civil law 

1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 
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2564502 พพพพพพพพูกมมนำสฎลมำรอธำญำพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพพพ(Seminar in Criminal Law) 
 

บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธนพ : 5561501พพสฎลมำรอธำญำ :พภำคทก่ิไป 
 พพพพพพพพพพพพพ: 5565501พพสฎลมำรอธำญำพ: ภำคคิำมผบด 
            สัมมนาปัญหาส าคัญต่างๆ ในวิชากฎหมายอาญาท่ีได้ศึกษามาแล้ว 
 

Prerequisite   : 2561201 Criminal Law : General Principles 
Prerequisite   : 2562201 Criminal Law : Offence 
            Seminar significant problems in criminal law that 
previously learn 

2564303 พพพพพพูกมมนำสฎลมำรอธำญำพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพ(Seminar in Criminal Law) 
 

บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธนพ:พ5561301พสฎลมำรอธำญำ: ภำคทก่ิไป 
          :พ5565305พสฎลมำรอธำญำ: ภำคคิำมผบด 
            สัมมนาปัญหาส าคัญต่าง ๆ ในวิชากฎหมายอาญา 
            Seminar significant problems in criminal law 

 

1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 
 

5564503พพพพพพพูกมมนำสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่งพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพพพพ(Seminar on Civil Procedure) 
 

บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธนพ: 5563301พสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่งพ1 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ: 5563305พสฎลมำร บิิ .ีบจำาณำคิำมแ.่งพ5 
               สัมมนาปัญหาส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
Prerequisite :พ5563401พLaw of Civil Procedureพ1 
พพพพพพพพพพพพพพพพพ : 5563402Law of Civil Procedure 2 
 พพพพพSeminar in significant problems in the law of civil 
procedureพ 

5564610พพพพพพูกมมนำสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่งพพพพพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพพ (Seminar on Civil Procedure) 
 

บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธนพ: 5563601พสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่งพ1 
          : 5563603พสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมแ.่งพ5 

   สัมมนาปัญหาส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
    Seminar in significant problems in the law of civil 
procedure 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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5564504พพพพพพูกมมนำสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพพพ(Seminar on Criminal Procedure) 
 

บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธนพ: 5563401พสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพ1 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ:พ5563405พสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพ5 
 

                   สัมมนาปัญหาส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

Prerequisite          : 5563401พLaw of Criminal Procedureพ1 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ: 5563402  Law of Criminal Procedure 2 
 

          Seminar in significant problems in the law of 
criminal procedure 
 
 
 
 
 
 
 

5564611พพพพพพ ูกมมนำสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพพพ3(3-0-6) 
 พพพพพพพพ (Seminar on Criminal Procedure) 
 

บิาำที่ร้อธงเาีรนมำส่อธน: 5563602พสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพ1 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ: 5563604พสฎลมำร บิิี.บจำาณำคิำมอธำญำพ5 
 

              สัมมนาปัญหาส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

     Seminar in significant problems in the law of 
criminal procedure 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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2564902 สำาาะงกาข้อธ.บ.ำททำงเัือธส              3(3-0-6) 
  (Alternative Dispute Resolution) 
 

  วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบต่างๆ ทั้งในศาลและ
นอกศาลและปัญหาอัน เกิดจากการระงับข้อพิพาทในปัจจุบันและ
ข้อเสนอแนะการระงับข้อพิพาททางเลือก 
   

                   Alternative dispute resolution in various form, both 
in and out of court. Problems caused by dispute resolution in 
present. Suggestion of alternative dispute resolution 

2564615 สำาาะงกาข้อธ.บ.ำททำงเัือธส          3(3-0-6) 
  (Alternative Dispute Resolution) 
 

  วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในศาล
และนอกศาล และปัญหาอันเกิดจากการระงับข้อพิพาทในปัจจุบันและ
ข้อเสนอแนะการระงับข้อพิพาททางเลือก 
 

           Alternative dispute resolution in various form, 
both in and out of court. Problems caused by dispute 
resolution in present. Suggestion of alternative dispute 
resolution 
  

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 

 2563505 สฎลมำรทาก.ร์ูบนทำงปัญญำ  3(3-0-6) 
(Law of Intellectual Property) 
 

หลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมาย
การค้า 
  Legal principles pertaining to copy right, 
patent, and trademark 
 

1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาบังคับ 
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2561708 สฎลมำริุาสบจแัะสฎลมำร บิาำาี.ากญาี      3(3-0-6)                     
 (Business and Professional Law)   
                                                

 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทาง
กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยบริษัท 
จ ากัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายทั่วไปที่ใช้ในการ
ประกิจกรรมทางธุรกิจ ได้แก่ กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ า
ประกัน ตั๋วเงิน จ านอง จ าน า และกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
บัญชี ข้อแตกต่างทางกฎหมายของต่างประเทศที่นักบัญชีควรรู้ 
 

                    A study of business law and the legal 
environment, law on the establishment of business, company 
law, companies act, securities and exchange act, civil and 
commercial laws, general legal principles that used to operate 
business, include, trading laws rent property, leasing, borrow, 
guarantee, bill of change, mortgage, pledge and the law relating 
to the accounting profession, the differences in the laws of       
a foreign country, the accountant should know 

2563506 สฎลมำริุาสบจแัะสฎลมำร บิาำาี.ากญาี    3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ(Business and Accountant Profession Law) 
                                                  

 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทาง
กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยบริษัท
จ ากัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายทั่วไปที่ใช้ใน
การประกิจกรรมทางธุรกิจ ได้แก่ กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม 
ค้ าประกัน ตั๋วเงิน จ านอง จ าน า และกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพบัญชี ข้อแตกต่างทางกฎหมายของต่างประเทศที่นักบัญชีควรรู้ 
 

           A study of business law and the legal 
environment, law on the establishment of business, company 
law, companies act, securities and exchange act, civil and 
commercial laws, general legal principles that used to 
operate business, include, trading laws rent property, leasing, 
borrow, guarantee, bill of change, mortgage, pledge and the 
law relating to the accounting profession, the differences in 
the laws of a foreign country, the accountant should know 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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5565701 สฎลมำริุาสบจพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
พพพพพพพพพ(Business Laws) 
 

หลักกฎหมายทั่วไปองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม 
สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่
เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททาง
ธุรกิจ 

 

  General principle of laws, business organizations, 
and laws related to business control according to civil and 
commercial code: Including juristic acts, contracts, obligations 
and specific contracts. Law related to secured transactions. 
Laws related to investment stimulation, consumer protection, 
antitrust. Law related to reorganization. Business disputes 
 

5563507 สฎลมำริุาสบจแัะสำา.ำณบาร์  พ3(3-0-6) 
  (Business and Commercial Law) 
 

  หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมธุรกิจ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติ
กรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน        
สินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค 
และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และ
การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
 

  General principle of laws, business 
organizations, and laws related to business control according 
to civil and commercial code: Including juristic acts, contracts, 
obligations and specific contracts. Law related to secured 
transactions. Laws related to investment stimulation, 
consumer protection, antitrust. Law related to reorganization. 
Business disputes 
 
 

1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับแก้ไขชื่อและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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 5563509 สฎลมำรเสี่ริสกาูถำากนสำาเงบน  3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพ(Financial Institution Law)  

บทบาทของสถาบันการเงิน  หลักปฏิบัติที่ เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน  นโยบายการควบคุม
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินภาคเอกชน  ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมก ากับสถาบัน
การเงิน 

 

                       The role of financial institutions, practice on the 
law of business of financial institutions, control and promote 
policies the business of private financial institutions 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
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 2563802   พ ภำษำอธกงสฤษู ำลากานกสสฎลมำรพ2          3(3-0-6) 
                    : สำาอ่ธำนแัะเขีรน     
              พพพพ (English for Lawyers 2 : Reading and Writing) 
 

  ทักษะการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนศัพท์กฎหมาย การเขียน
เอกสารทางกฎหมาย การเขียนโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานแบบต่าง ๆ การ
เขียนเชิงเล่าเรื่อง บรรยายและอธิบายละเอียดโดยใช้หลักไวยากรณ์ 
ค าเชื่อมประโยค และเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง เน้นการเรียบ
เรียงความคิดและกระบวนการเขียน 
 

  Reading skills to build law vocabulary; legal 
documents writing; Writing different types of sentence 
structure; descriptive, expository paragraphs with the correct 
grammar usage, sentence connectors and punctuations; 
emphasis on coherence and the writing process 
 
 
 
 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 2563803     ภำษำอธกงสฤษู ำลากานกสสฎลมำรพ3        พพ3(3-0-6) 
                 : สำาฟังแัะ.ตด   
        (English for Lawyers 3: Listening and Speaking) 
 

        ทักษะการฟังและการพูดส าหรับนักกฎหมาย การฟังเพ่ือ
จับใจความส าคัญ รายละเอียดไวยากรณ์ และส านวนภาษาที่จ าเป็น
ส าหรับการสื่อสารของนักกฎหมาย 
 

  Skills in listening and speaking for lawyers; 
listening for gist and details; grammar and language functions 
necessary for communicative purposes 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2563602 สฎลมำรเสี่ริสกาสำาสาะท ำคิำมผบดขอธงเด็ส 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพแัะเรำิาน                                      2(2-0-4) 

 (Law of Juvenile Delinquency) 
 

  ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชน  การควบคุมและแก้ไขการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชน  โดยมาตรการและวิธีการของศาลเยาวชน และครอบครัว หลัก
ส าคัญของกฎหมาย การตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชน  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

                     Meaning of juvenile delinquency, juvenile 
delinquency cause, antecedence ; control and rehabilitation of 
juvenile delinquents by measure and implement of Juvenile 
and Family Court ; significant principles of law, establishment of 
Juvenile and Family Court, juvenile and family court procedure, 
and other related laws 

2563805 สฎลมำรเสี่ริสกาสำาสาะท ำคิำมผบดขอธงเด็ส 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพแัะเรำิาน                              3(3-0-6) 

 (Law of Juvenile Delinquency) 
 

  ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระท า
ผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุมและแก้ไขการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชน โดยมาตรการและวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลัก
ส าคัญของกฎหมาย การตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  Meaning of juvenile delinquency, juvenile 
delinquency cause, antecedence; control and rehabilitation 
of juvenile delinquents by measure and implement of 
Juvenile and Family Court; significant principles of law, 
establishment of Juvenile and Family Court, juvenile and 
family court procedure, and other related laws 
 
 
 

1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับเพ่ิมหน่วยกิต 
3 .ปรับ ย้ ายมาจาก
กลุ่มวิชาบังคับ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 5563913 สฎลมำรป่ำไม้แัะูกริ์ป่ำ    3(3-0-6) 
พพพพพพพพพพ(Forestry and Wildlife Laws)  

นิยาม แนวคิด และหลักกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
และสัตว์ป่า เช่น กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า และกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

Definition, concepts, and principles of laws 
related to forest and wildlife e.g. Forest law, National Reserved 
Forest law, National Park law, Wild Animal Reservation and 
Protection law and case study 

1.วิชาเดิม 
2.รหัสใหม่ 
 

 5564510 สฎลมำรเสี่ริสกาโัจบูรบสู์  3(3-0-6) 
  (Logistics Law) 

กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบสัญญาการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ระบบบริหารจัดการ  โลจิสติกส์ 
แนวคิดและหลักกฎหมายที่เก่ียวกับการก ากับดูแลการจัดการระบบโลจิสติกส์ 
  Law regulations, contract on system on multiple 
modes of transport other relate contracts, insurance, logistic 
management system, concepts and legal principles relating to 
control and management of logistic system 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

5564603 สฎลมำรั้มัะัำร พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Bankruptcy Law) 
  วิวัฒนาการและหลักการส าคัญของกฎหมายล้มละลาย  
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ ตามกฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 
  Evolution and legal principles of bankruptcy law, 
bankruptcy procedures, and rehabilitation procedure pertaining 
to legal of bankruptcy and business reorganization 
 

5564608 สฎลมำรั้มัะัำร พพพพพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
  (Bankruptcy Law) 
  วิวัฒนาการและหลักการส าคัญของกฎหมายล้มละลาย  
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามกฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ 
  Evolution and legal principles of bankruptcy 
law, bankruptcy procedures, and rehabilitation procedure 
pertaining to legal of bankruptcy and business reorganization 

1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับย้ายจากกลุ่ม
วิชาบังคับมาอยู่กลุ่ม
วิชาเลือก 

5563803พพ สฎลมำรสำาค้ำาะลิ่ำงปาะเท.พพพพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
(International Trade Law) 

  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
หลักเกณฑ์และข้อตกลงในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การช าระค่าสินค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 
  Evolution and development of international 
trade law, rules and stipulations in agreements of international 
trade, international payment, including laws related to 
international trade 
 

5564703พพ สฎลมำรสำาค้ำาะลิ่ำงปาะเท.พพพพพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
(International Trade Law) 

 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การ
ช าระค่าสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศ 
  Evolution and development of international 
trade law, rules and stipulations in agreements of 
international trade, international payment, including laws 
related to international trade  

1.ปรับรหัสใหม่ 
2.ปรับย้ายจากกลุ่ม
วิชาบังคับมาอยู่กลุ่ม
วิชาเลือก 
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 2564906       สฎลมำรที่ดบน   พ3(3-0-6) 
                   (Land Law) 
  ความหมายของท่ีดิน  นโยบายการใช้ท่ีดิน ประเภทของ
ท่ีดิน  การควบคุมการใช้ท่ีดิน  การก าหนดสิทธิในท่ีดิน  การจัดท่ีดิน การ
ปฏิรูปท่ีดิน  การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน และการท านิติกรรมและจด
ทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับท่ีดิน   
          Definition of land, land use policy, type of land 
and land use control, determination of rights in land, allocation, 
land reform, issuing of documents of titles, making contracts 
and registration of rights 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 

 2564907        าะเาีรา บิิีิบจกรทำงนบรบ.ำูรา์ พพพพพพพพพพพ3(3-0-6) 
                    (Research Methodology and Legal Research) 
                    ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กระบวนการ
ขั้นตอนของการวิจัยทางนิติศาสตร์ การค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยการ
วิเคราะห์และการน าข้อมูลทฤษฎีทางนิ ติศาสตร์มาเป็นกรอบในการ
ค้นคว้าวิจัย รวมทั้งจรรยาบรรณของการวิจัย ฝึกท าวิจัยและน าเสนอ    
                    Legal research methodology, objectives, process 
in conducting legal research, such as documentary research, 
literature review, analysis, including ethics of researchers and 
practice 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 2563104 ปาะ กิรบ.ำูรา์สฎลมำรไทร  3(3-0-6) 
  (Thai Legal History) 
 

  ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม 
อิทธิพลของแนวความคิด  หลักกฎหมาย  ระบบกฎหมายของอินเดียและ
ประเทศตะวันตกที่ มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย ตลอดจน
วิวัฒนาการของกฎหมายไทยจนถึงปัจจุบัน 
 

  Social cultures and ancient history of the Thai, 
the influences of concept, principle of law, Indian legal 
system and the western legal systems that bring about 
evaluation of Thai law, including the evolution of Thai law 
until now  
 
 
 
 
 
 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับย้ายจากกลุ่ม
วิชาบังคับมาอยู่กลุ่ม
วิชาเลือก 
3.ปรับหน่วยกิต 
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 พพพพ1.3 สัุ่ม บิาำปฏบากรบแัะฝึสปาะูาสำาณ์ิบาำาี./ูลสบจ.ึสษำ  

 5564908พพพพสำาเราีรมฝึสปาะูาสำาณ์ิบาำาี.                1(90) 
 พพพพพพ(Preparation for Professional Experience) 
 

 พพพพพพจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  ก่อน
ออกฝึกประสบการณ์  วิชาชีพในด้านการรับรู้  ลักษณะ และโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  
แรงจูงใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
และศึกษาสังเกต  และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านนิติศาสตร์ใน
สถานที่จริง 
 

       Provide activities for the preparedness of the 
student Before training professional experience in perception, 
kind and career opportunities. The development of students 
to have the knowledge, skill, attitudes, motivation ethics, 
morality and the quality that is appropriate with career and 
observe, participant in the practice of Law at the actual 
situation 
 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

 5564909 สำาฝึสปาะูาสำาณ์ิบาำาี. พพพพพพพพพพพ6(540) 
  (Field Experience) 
 

  ฝึกงานทางด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย 
       
  Training in the Law in the public sector, state 
enterprises and private sectors 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5559 ค ำอธิบาำราำร บิาำลักสูตราพ.ศ.ศพ5563 ลมำรเลรุ 

2564910    พพพสำาเราีรมูลสบจ.ึสษำพ  พพพพพพพพพพพพพพ1(90) 
 พพพพพพพพพ(Pre-Cooperative Education) 
          การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้  เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ   
สหกิจศึกษา  กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา  การพัฒนาความรู้และทักษะพ้ืนฐานเทคนิคการ
เขียนจดหมายในการสมัครงาน  การสอบสัมภาษณ์  บุคลิกภาพ และการ
เลือกสถานประกอบการ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทาง
วิชาการและการน าเสนอผลงาน 
 

  Students are required to perform fulltime 
academic and professional practice just as an employee at an 
organization or a workplace, decided by the certain program, 
for one semester. After finishing their working practice, they 
are to submit the academic report of their working and do 
presentation to the teachers in the supervisor in the 
workplace and is also based on the academic report 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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 2564911  ูลสบจ.ึสษำพ   พพพพพพพพ6พลน่ิรสบร 
  (Cooperative Education) 
 

  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาค
การศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือท าการประเมินผล โดยการประเมินต้อง
ด าเนินการโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและพนักงานที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และประเมินจากรายงานวิชาการ 
 

  Students are required to perform fulltime 
academic and professional practice just as an employee at an 
organization or a workplace, decided by the certain program, 
for one semester. After finishing their working practice, they 
are to submit the academic report of their working and do 
presentation to the teachers in the supervisor in the 
workplace and is also based on the academic report 

1.ปรับชื่อใหม่ 
2.ปรับรหัสใหม่ 
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ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง) 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
----------------------------------------  

  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  และ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) และ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   
พ.ศ. ๒๕๔๗  และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมที่  ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

     ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

    ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษตาม
หลักสูตรปริญญาตรี  ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้  
             “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
             “อธิการบดี”   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
            “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
    “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม 
       “หลักสูตร”   หมายถึง  ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจ ออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติามข้อบังคับนี้ 
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หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๖  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
   ๖.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
      ๖.๒  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
      ๖.๓  ไม่ถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
     ๖.๔  มีคณุสมบัติอื่นๆตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

 ข้อ  ๗  วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  เข้าศึกษาทุกระบบ
การศึกษาซึ่งอาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัด เลือก หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๘  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
   ๘.๑  ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๘.๒  กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็น
นักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป 

          ข้อ  ๙  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ข้ึนทะเบียนและช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งต้องน าส่งหลักฐาน  
การส าเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๐  เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๑  มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒  คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ๑๐.๒.๑  มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๖ 
   ๑๐.๒.๒  ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  

/๑๐.๓  การเทียบโอน... 
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  ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 
การเขา้ศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๑  การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 
     ๑๑.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖  
    ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๒  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑๒.๑  มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ    
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
    ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
    ๑๒.๒.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๒  รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๑๒.๒.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๑๒.๒.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑  หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 
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 ข้อ  ๑๓  การจัดหลักสูตร 
     ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
     ๑๓.๑.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
     ๑๓.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ 
     ๑๓.๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
    ๑๓.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
     ๑๓.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วย
กิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
     ๑๓.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วย
กิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๔  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา 
    ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
    ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชา
ส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
    การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕  หน่วยกิต 
    กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาในระบบ
ทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕    
หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่น
ค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
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    ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็น
รายกรณี โดยค านึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เป็น
ส าคัญ 
    ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบ
ทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือนั้นเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา 
    ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
กรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
    ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W 
    ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ถ้า
อาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ย่ืนหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามี
เวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์  Au 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๕  การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
     ๑๕.๑  การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแตวั่นเปิดภาคฤดูร้อน  
     ๑๕.๒  การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได้รับการ
บันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน 
     ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติ ในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้ เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๖  การลาพักการศึกษา 
     ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   ๑๖.๑.๑  ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
   ๑๖.๑.๒  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
   ๑๖.๑.๓  เจ็บป่วย  
   ๑๖.๑.๔  ถูกคุมขังตามกฎหมาย 
   ๑๖.๑.๕  มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา 
   ๑๖.๑.๖  เหตุอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  
     ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้
ยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา 
     ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ  ๑๗  การลาออก  
     นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๘  การโอนย้ายสาขาวิชา 
     ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัตติามเงื่อนไขของคณะ 
     ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
     ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
    ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะ
ที่ประสงค์จะขอย้ายไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด 
    ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะรับ
ย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 
    ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา   
    ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้น ามาเทียบ
โอนไดต้ามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และน าผลการเรียนไปค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได ้
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 ข้อ  ๑๙  การโอนย้ายประเภทนักศึกษา 
     นักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โดย
ยื่นค าร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๒๐  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้า
ศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
             

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
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ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(ร่าง) 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------------- 

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  (๓)  แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕      
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

 ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษา
ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  
๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  บรรดาข้อบงัคับ  ระเบียบ  ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยง้กบัข้อบงัคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”       หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”     หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”      หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
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หมวด  ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๖  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๑  ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคการศึกษา  โดยวิธีการต่าง ๆ  กัน  เช่น  การสอบย่อย  การรายงาน  การท าง านกลุ่ม  การสอบ
กลางภาคการศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่าง
ร้อยละ  ๕๐  ถึง  ๗๐  ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชา
โครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกันนี้ 
  กรณีสาขาวิชาใด  ที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น 
  ๖.๒  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
  ๖.๓  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  ของ
เวลาเรียนทั้งหมด  หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้  จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 
  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ให้อยู่ใน     
ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  จะไม่มีสิทธ์ิ
สอบปลายภาคในรายวิชาน้ัน  และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E”  หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี   
  ๖.๔  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  ตามหลักสูตรเป็น  ๒  ระบบ  ดังนี้ 
   ๖.๔.๑  ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็น  ๘  ระดับ 
ระดับคะแนน   ความหมายของผลการเรียน   ค่าระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม   (Excellent)    ๔.๐๐ 
 B+   ดีมาก   (Very  good)    ๓.๕๐ 
 B   ดี (Good)     ๓.๐๐ 
 C+   ดีพอใช้ (Fairly good)    ๒.๕๐ 
 C   พอใช้ (Fairly)     ๒.๐๐ 
 D+   อ่อน (Poor)     ๑.๕๐ 
 D   อ่อนมาก(Very poor)    ๑.๐๐ 
 E   ตก (Failure)    ๐.๐๐ 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้  ต้องไม่ต่ า
กว่า  “D”  ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น  “E”  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้  
กรณีไดค่้าระดับคะแนนเป็น “E”  ในรายวิชาเลือก  สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชา
เดียวกันแทนได้  
 เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
หรือรายวิชาอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ ากว่า “C”  
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   ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน  ดังนี้ 
    ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 
    PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเยี่ยม 
    P    (Pass)    ผ่าน 
    F    (Fail)    ไม่ผ่าน 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะของ
หลักสูตร 
   ๖.๔.๓  สัญลักษณ์ I (Incomplete)  ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์  ใน
รายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได้ สัญลักษณ์ “I”  ต้อง
ด าเนินการขอรับการประเมิน  เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป  ดังนี้ 
    (๑)  กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ  ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น
ศูนย์  และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว  หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน  “I”  เป็น  “E”  
หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี 
    (๒)  กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอสอบ
ปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
     (๒.๑)  กรณีอนุญาตให้สอบ  นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการ
อนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
     (๒.๒)  กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะ
เปลี่ยนผลการเรียนเป็น  “E”  หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี 
  ๖.๕  สัญลักษณ์อื่น  มีดังนี้ 
   Au (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิต 
   W  (Withdraw) ใช้ส าหรับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น  ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน  ก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า  ๑  สัปดาห์ 
    (๒)  กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา  หรือ  ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแล้ว 
    (๓)  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียน
ในรายวิชาน้ัน  หรือ  ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันทั้งหมด 
    (๔)  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 

 ข้อ  ๗  การเรียนซ้ า 
  ๗.๑  รายวิชาใด ๆ  ที่นักศึกษาสอบได้  “D”  หรือต่ ากว่า  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาน้ันซ้ าได้ 
  ๗.๒  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น  “E”  หรือ  
“F”  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ า 
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  ข้อ  ๘  ผลการประเมินเป็น  “PD” “ P” “F” “Au” “W”   และ “I” จะไม่น ามาค านวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ข้อ  ๙  การนับหน่วยกิตสะสม  และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๙.๑  มหาวิทยาลัย จะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  จากหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๙.๒  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา  มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด   
  ๙.๓  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๑.๗๐  แต่ไม่ถึง  ๒.๐๐  ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  เพื่อปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง  ๒.๐๐  ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 

หมวด  ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๐  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา  ๔๕  วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 

 ข้อ  ๑๑  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑  มีความประพฤติดี 
  ๑๑.๒  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ  ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
  ๑๑.๓  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
  ๑๑.๔  ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
   ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๘  ปีการศึกษา 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๑๐  ปีการศึกษา 
   ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๙  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๙  ปีการศึกษา 
             หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๒  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๑๑  ปีการศึกษา 
       ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ  ๑๒  ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันที่
อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 

       หมวด  ๓ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๓  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑  นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐  เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๒  ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาค
การศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๔ , ที่ ๖ , ที่ ๘ , ที่ ๑๐ , ที่ ๑๒ , ที่ ๑๔ , ที่ ๑๖ , ที่ ๑๘ , ที่ ๒๐  และ     
ที่  ๒๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๓  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๗๐ 
   ๑๓.๑.๔  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ  ๑๑.๒  และ  ๑๑.๓  ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๑๓.๒  ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี ้
   ๑๓.๒.๑  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๗๐ 
   ๑๓.๒.๒  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ  ๑๑.๒  และ  ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล  มีดังนี้ 
   ๑๓.๓.๑  ตาย 
   ๑๓.๓.๒  ลาออก 
   ๑๓.๓.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
   ๑๓.๓.๔  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี      
   ๑๓.๓.๕  ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้ลาพัก
การศึกษา 
   ๑๓.๓.๖  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา  หรือ  กระท าการอันก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

 

 

/หมวด  ๔... 
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หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๔  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑๔.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๑.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๓.๖๐  ข้ึนไป 
   ๑๔.๑.๒  ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือไม่ต่ ากว่า P  
   ๑๔.๑.๓  นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔ ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๔.๒  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๒.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๓.๒๕ ข้ึนไปแตไ่ม่ถึง  ๓.๖๐ 
   ๑๔.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔.๑.๒  และ  ๑๔.๑.๓ 
  ๑๔.๓  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๑๔.๓.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดบั
อนุปริญญา  จะไดร้ับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๑.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิมไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลักสูตร  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐ 
    ๑๔.๓.๑.๒  ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือ   
ไม่ต่ ากว่า P 
    ๑๔.๓.๑.๓  นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่เกิน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
นักศึกษาภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไม่เกิน  ๗  ภาคการศึกษา 
 
 
 
 

/๑๔.๓.๒  ผู้ที่ส าเรจ็... 
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   ๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดบั
อนุปริญญา  จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๒.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิม  ไม่น้อยกว่า  ๓.๒๕  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  
๓.๒๕ 
    ๑๔.๓.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓ 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๕  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้  ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  หรือข้อบังคับอื่นใดใน
ขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ฉ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
                                                      

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

..................................... 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๒  จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน                     
พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น       
การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษาที่  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”     หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”    หมายความว่า    ผู้ที่รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า   การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย  และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา  กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่ได้ศึกษาแล้ว  และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา”   หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน      ใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

ข้อ ๕  รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาที่
ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้า
ศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

  (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอ าชีพ  หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน 
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ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และจะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี ้
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

 (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็น
การเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน 
  (๒) นักศึกษามีสทิธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทัง้หมดหรือบางส่วน  
 (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนน
ไม่ต่ ากว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้
บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
 (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ที่เทียบโอนมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  (๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินช้ันปีและ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
 (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเท่าที่สถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C 
หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือ
เทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
 (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิต รวม
ของหลักสูตรที่รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ
ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ  P (T) ในช่องระดับคะแนน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่งให้
สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรี
ได้ทั้งหมด  โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงหรือเทียบเท่าให้สามารถเทียบโอนผล
การเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และใน
หมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา  และ
ให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
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ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ  ให้คณะกรรมการประเมินการ
เทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 
 ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย  การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
 (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

  (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
  (ข) การทดสอบ 
   (ค) การสัมภาษณ์ 
  (ง) การตอบค าถาม 
  (จ) การสาธิต 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือเทียบเท่าส าหรับ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับ B  หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา  จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน  และไม่มี
การน ามาคิดค่าระดับคะแนนหรือค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T)ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐  ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
 (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบ

โอนผลการเรียน  เป็นประธาน 
 (๒) อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวนอย่างน้อยหนึ่ง

คนแต่ไม่เกินสามคน โดยค าแนะน าของคณบดีตาม(๑) เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๑๑  นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เว้นแต่ 

(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้วทั้งหมด  

ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอ
ขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน 
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 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือ
จากประสบการณ์การท างาน ให้ด าเนินการขอเทียบโอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของ
ก าหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา    

ข้อ ๑๓  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้ เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ให้มีอ านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้รวมทัง้
ให้มีอ านาจช้ีขาดปัญหาที่เกิดข้ึนจากกรณีการใช้ระเบียบนี้  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
 พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปรญิญาตรี 

-------------------------------  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ลง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการบรหิารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือกัน
ในระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะต่าง ๆ มีดังนี้ 
 ๒.๑  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
  ประกอบด้วยคณะบุคคล จ านวน ๕ คน ที่มีรายช่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๒.๑.๑  การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาเสนอช่ือประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอช่ือกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่
มีผู้เสนอช่ือประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ 
  ๒.๑.๒  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
   ๑)  ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ         
๒ ป ี
   ๒)  กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งตามประธาน
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

ที่  ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 
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   ๓)  การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ 
    ก)  ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ข)  ครบวาระ 
    ค)  ลาออก 
    ง)  ตาย 
    จ)  ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ 
    ฉ)  หลักสูตรนั้นถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
    ช)  กรณีอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง 
  ๒.๑.๓  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   ให้มีหน้าที่ทั่วไปตามข้อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง            
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน้าที่ต่อไปนี้ 
   ๑)  ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   ๒)  จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
   ๓)  สรรหา เสนอช่ือและข้อมูลรายละเอียดของผู้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแลการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ๔)  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาท
หน้าที่ต่อคณะ  
   ๕)  จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
   ๖)  รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์
นิเทศก์ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ๗)  พัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
   ๘)  พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 
   ๙)  ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.๒) 
   ๑๐)  ท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริหารหลักสูตร 
   ๑๑)  ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
   ๑๒)  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
   ๑๓)  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง         
ทุก ๕ ป ี
   ๑๔)  เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๑๕)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 
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 ๓ 

 ๒.๒  คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย 
  ๑)  คณบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
  ๓)  ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ   กรรมการ 
  ๔)  หัวหน้าภาควิชา(ถ้ามี)    กรรมการ 
  ๕)  ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร ทุกหลักสูตร กรรมการ 
  ๖)  หัวหน้าส านักงานคณะ    กรรมการและเลขานุการ 
  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑)  ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
   ๒)  จัดท าข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะ และอาจารย์พิเศษ 
   ๓)  พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย 
   ๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
   ๕)  กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจ าภาคเรียนและควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรในคณะ 
   ๖)  พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ 
   ๗)  พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจ า
สังกัดหลักสูตร 
   ๘)  ให้ค าปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
   ๙)  พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ 
   ๑๐)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑๑)  ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต 
   ๑๒)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีและคณบดีมอบหมาย 
 ๒.๓  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 
  ๑)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
  ๒)  คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
  ๓)  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป    กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕)  รองผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๔ 

  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยั 
   ให้มีบทบาทและหน้าที่ในงานต่อไปนี ้
   ๑)  ก ากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๒)  เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
   ๓)  พิจารณาด าเนินการให้มกีารใช้บุคลากร ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ 
   ๔)  พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
   ๕)  พิจารณาอนุมัตผิลการศึกษาระดับปริญญาตร ี
   ๖)  พิจารณาการปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตรใหม่ 
   ๗)  ให้ความเห็นชอบหรือวินจิฉัยในกรณีทีม่ีปญัหาเกี่ยวกับงานวิชาการ               
ของมหาวิทยาลัย  
   ๘)  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
   ๙)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ 
   ๑๐)  พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เอื้อตอ่การด าเนินงานทาง 
วิชาการ 
   ๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกคณะด าเนินการโดยค านึงถึงเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นิท  เหลืองบุตรนาค) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 

หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ภาคผนวก ญ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรภายใน สาขาวิชานิตศิาสตร์  
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ภาคผนวก ฎ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรภายนอก สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฏ 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชานิติศาสตร ์
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
_______________________________________________________________________________ 
 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล :  นายวีระยุทธ  สุโขยะชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ :   อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

น.ม. - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2551 
น.บ. - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2543 

 
ประวัติการท างาน 
 

ระยะเวลา  ต าแหน่ง  
พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
พ.ศ. 2546 - 2552 นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 
ผลงานทางวิชาการ 
 

- ผลงานวิจัย 
 

วีระยุทธ  สุโขยะชัย.  (กรกฎาคม – กันยายน, 2559).  การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนต่อการรับรู้ เกี่ยวกับยา
เสพติดและสถานการณ์ การใช้ยาเสพติดของชุมชน ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย.              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  วารสารวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย, 11(37) : 90 – 99. 

 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

 
วีระยุทธ  สุโขยะชัย.  (ตุลาคม, 2561).  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์       

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง,       
8(ฉบับพิเศษ) : 14 – 26. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

_______________________________________________________________________________ 
 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล :  นางสาวดวงพร  บุญเลี้ยง 
ต าแหน่งทางวิชาการ :   อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 
น.บ. - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 
สส.บ. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 

 
ประวัติการท างาน 
 

ระยะเวลา ต าแหน่ง 
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
พ.ศ.2556 – 2557 นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ  
พ.ศ.2550 – 2551 อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 3 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 

- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
   บทความทางวิชาการ 

 
ดวงพร  บุญเลี้ยง, กรุณา  ทาแก้ว, ปิยวรรณ เสนาเจริญ และปิยะพร  ศรีวิชา.  (ตุลาคม – ธันวาคม, 2560).  
           ปัญหาทางกฎหมายกับการลดการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร.  วารสารวิจัยและพัฒนา 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 12(42) : 12 – 22. 
 
ดวงพร  บุญเลี้ยง  และอรรถกร  ทองโคตร.  (ตุลาคม – ธันวาคม, 2561).  ข้อกังวลในการจัดเก็บภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ... วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 13(46) : 13 – 23. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
_______________________________________________________________________________ 
 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล :  นายเมธาคุณ  พฤกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

น.ม. - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2547 
น.บ. - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2538 

 
ประวัติการท างาน 
 

ระยะเวลา  ต าแหน่ง 
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

  
 
 
ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 
 

เมธาคุณ  พฤกษา, สุวนัญฐ์  ไม้สูงดี  และสุพรรณี พฤกษา.  (กรกฎาคม – กันยายน, 2561).  สถานการณ์
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารในประเทศไทย.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย, 13(45) : 33 - 43. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
_______________________________________________________________________________ 
 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล :  นางสาวยุพดี  ผ่องศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ :   อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

น.ม. - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2555 
น.บ. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 

 
ประวัติการท างาน 
 

ระยะเวลา  ต าแหน่ง 
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2556 พนักงานประนอมหนี้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 ทนายความ บริษัท ชนินาฏแอนด์ ลีดส์ จ ากัด 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548 นิติกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
  

- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 

ยุพดี  ผ่องศรี.  (ตุลาคม – ธันวาคม, 2561).  ความแตกต่างระหว่างการเพิกถอนฉ้อฉลกับการโอนทรัพย์สินที่
เป็นโมฆะ.  วารสารวิจัยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 13(46) : 1 – 12. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
_______________________________________________________________________________ 
 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล :  นางสาวเยาวพา  กองเกตุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ :   อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

น.ด. - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2562 
น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 
น.บ. - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 

 
ประวัติการท างาน 
 

ระยะเวลา  ต าแหน่ง 
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
พ.ศ. 2548  เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ วุฒิสภา  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 
เยาวพา  กองเกตุ.  (เมษายน – มิถุนายน, 2559).  มาตรการทางกฎหมายอาญาในความผิดต่อการเผยแพร่สื่อ

ลามกในอินเตอร์เน็ต.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 11(36) :  
          13 – 25. 
 
เยาวพา  กองเกตุ.  (ตุลาคม, 2561).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจการสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ.  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, (ฉบับพิเศษ) : 13 – 25. 
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ภาคผนวก ฐ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรี  สาขาวิชานติศิาสตร ์

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวฒุสิาขาหรือสาขาวชิา  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจดัท า
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขา 
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี   สาขาวิชานิติศาสตร์  ต้องมีมาตรฐาน   
ไม่ต่ ากว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี   สาขาวิชานิติศาสตร์   
ต้องมุ่งให้ เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต   โดยมีหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน   
และองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์  
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้  ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้   หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศกึษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑

216



 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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มคอ.๑ 

๑ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

๑. ชื่อ สาขาวิชา  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor  of  Laws  (LL.B.) 
 

๓. ลักษณะของสาขาวิชา 

การศึกษาวิชานิติศาสตร์ในเชิงอุดมคติและเป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ            
จะครอบคลุมการศึกษาใน ๓ มิติ ได้แก่ (๑) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของหลักกฎหมาย หรือที่เรียกว่า
วิชานิติศาสตร์เชิงข้อเท็จจริง (๒) หลักกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (กฎหมายบ้านเมือง : Positive law) 
หรือวิชานิติศาสตร์โดยแท้ และ (๓) การตั้งค าถามเกี่ยวกับภารกิจหลักของกฎหมาย อันได้แก่ การรักษา    
ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และความเป็นธรรมในสังคม หรือเรียกว่าวิชานิติศาสตร์เชิงคุณค่า อย่างไรก็ตาม 
ด้วยข้อจ ากัดนานับปการ เนื้อหาการสอนวิชานิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทั้งของ
รัฐและเอกชนจึงถูกมุ่งเน้นไปที่การศึกษาหลักกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในสังคมปัจจุบัน หรือกฎหมายบ้านเมือง 
หรือมิติของวิชานิติศาสตร์โดยแท้ดังที่กล่าวถึงข้างต้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือท าความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถ
ปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงในสังคมในฐานะเป็นกฎเกณฑ์แบบแผน (Norm) ของสังคมซึ่งใช้เป็นมาตรฐาน
ที่จะใช้ตัดสินว่าการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งถูกหรือผิด อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว          
โดยปราศจากบริบท หากแต่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ สภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความคิด     
ทางปรัชญา กฎหมาย จึงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมดังกล่าว 
การศึกษาวิชานิติศาสตร์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหากฎหมายอย่างถ่องแท้ นักศึกษากฎหมายต้องเป็น     
ผู้มีความรู้เบื้องต้นในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ทฤษฎีการเมือง 
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา รวมถึงความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษา อย่างเพียงพอที่จะบูรณาการ  
กับวิชานิติศาสตร์ได้ ทั้งนี้เพ่ือที่จะสามารถปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 ส่วนการศึกษาวิชานิ ติ ศาสตร์ ในเชิ งคุณค่ าซึ่ งต้ องอาศั ยความรู้ความเข้ าใจในความเป็ นมา                 
ทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา และแนวความคิดเกี่ยวกับภารกิจของนิติศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นในการอ านวยความเป็นธรรม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย และการพิทักษ์รักษาศีลธรรมอันดีของสังคม ยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม  
ให้เกิดดอกออกผลอย่างเต็มที่ในสังคมไทย ดังนั้น ผลผลิตของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ของสังคมไทย
ส่วนใหญ่จึงเป็น “นักเทคนิค” ทางกฎหมาย ที่อาจสามารถปรับใช้หลักกฎหมายที่มีอยู่กับข้อเท็จจริงรายคดี   
ที่เกิดขึ้น แต่ยังขาดทักษะในการแยกแยะวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือให้กฎหมายสามารถสร้างความเป็นธรรม
และความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และยังขาดศักยภาพที่จะเป็น “วิศวกรสังคม” ด้วยเหตุที่     
วิชานิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีมิติในเชิงคุณค่าประกอบอยู่ด้วย บัณฑิตทางกฎหมายจึงไม่เพียงจะต้องเป็น        
ผู้ที่มีความรู้ในกฎหมายที่ส าคัญและปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น แต่ยังจะต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อม
ในทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแน่นมั่นคงในหลักการแห่งความยุติธรรม                     
หลักนิติธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพแห่งกฎหมายด้วย 
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 นอกจากนี้  การศึกษาวิชานิติศาสตร์แต่เพียงกฎหมายที่มีผลใช้อยู่ในปัจจุบันหรื อการศึกษา           
แต่เพียงเนื้อหาของกฎหมายซึ่งเปรียบเสมือนร่างกาย  แต่ขาดซึ่งจิตวิญญาณของกฎหมาย (Spirit) ก็ไม่อาจเรียก  
ได้ว่าเป็นการศึกษาวิชานิติศาสตร์ที่สมบูรณ์ได้ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาความคิด วิธีคิด วิธีการ และทัศนคติ     
ของนักกฎหมายที่มีต่อระบบกฎหมาย รวมทั้งวิธีใช้และตีความกฎหมาย วิธีแบ่งแยกหมวดหมู่ของกฎหมาย       
วิธีค้นพบกฎหมาย ตลอดจนวิธีเสริมกฎหมายให้สมบูรณ์ อันเป็นวิธีการท าให้กฎหมายเจริญงอกงามขึ้น              
ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่ละยุคสมัย ซึ่งรวมเรียกว่า “นิติวิธี” (Juristic method) นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็น   
ที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในยุคสมัย
ปัจจุบันที่มีกฎหมายพิเศษใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อันมีผลให้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีจ านวนมาก
และไม่สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนทุกฉบับในระดับปริญญาตรี การศึกษาวิธีคิดในทางกฎหมาย
หรือนิติวิธีก็ย่อมมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะนิติวิธีจะเป็นฐานส าคัญที่จะท าให้นักศึกษาสามารถต่อยอด
การเรียนรู้และท าความเข้าใจกฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาในระดับสูงขึ้นไป รวมถึงการต่อยอด
น าไปใช้เพ่ือประกอบวิชาชีพกฎหมายต่อไป 

การศึกษาวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจะเป็นการศึกษาในเชิงวิชาการและเน้นการศึกษาในเชิงทฤษฎี  
แต่ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของวิชานิติศาสตร์คือมีความเป็นวิชาชีพอยู่ในเนื้อหาวิชาโดยธรรมชาติ          
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่ชัดเจนระหว่างมหาวิทยาลัยและ
องค์กรวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยจะรับภาระหน้าที่ในการศึกษากฎหมายในเชิงวิชาการ ส่วนการศึกษา
กฎหมายเพ่ือประกอบวิชาชีพทางกฎหมายจะเป็นภาระความรับผิดชอบขององค์กรวิชาชีพภายหลัง          
จากที่ผู้ศึกษากฎหมายส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นทักษะที่จ าเป็น   
ส าหรับประกอบวิชาชีพยิ่งกว่าเนื้อหาในเชิงทฤษฎี อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกอย่างเด็ดขาดดังกล่าวอาจจะ          
ไม่สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ได้ จ ากัดอยู่เพียง
ทนายความ อัยการ และผู้พิพากษา ซึ่งเป็นวิชาชีพทางกฎหมายที่ส าคัญอีกต่อไป หากแต่ในภาคธุรกิจเอกชน
ก็มีความต้องการผู้มีความรู้ทางกฎหมายและทักษะในการประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพออีกด้วย การจัดการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยจึงต้องมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยจะยังคงเน้นการศึกษา                 
ในเชิงทฤษฎีหรือวิชาการ และจะต้องเสริมทักษะในทางปฏิบัติที่จ าเป็นส าหรับการประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปในภายภาคหน้า 

ในปัจจุบันกฎหมายเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นในสังคมไทย ทั้งในแง่ของการเกิดขึ้นขององค์กรภาครัฐ 
และการตรวจสอบการท างานขององค์กรภาครัฐโดยประชาชน จนส่งผลให้สังคมเกิดความคาดหมายและ           
ความคาดหวังต่อบทบาทของนักกฎหมายทั้งในแง่ของวิชาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมในระดับที่สูงมากอย่างเด่นชัด
ในรอบกว่าสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญอันได้แก่ การพัฒนา        
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ของภาคธุรกิจเอกชน รวมไปถึง                  
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมส าคัญที่ส่งผลกระทบมากน้อยหลากหลาย
ต่างกันไปต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ที่ประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์และบรรดาผู้บริหารการเรียน    
การสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่นนี้มาโดยตลอด
จึงเห็นควรที่จะได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้สามารถรองรับสภาพแวดล้อมดังกล่าว          
โดยจัดโครงสร้างของหลักสูตรให้กระชับ ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนา           
องค์ความรู้ใหม่ และมีมาตรฐานที่ยอมรับความหลากหลายในทางเนื้อหา เพ่ือที่จะสามารถผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีทางกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานทางนิติศาสตร์เฉพาะแต่ที่ส าคัญจ าเป็น เปิดทางเลือก       
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ให้ศึกษาความรู้เฉพาะทางในกฎหมายเฉพาะด้านตามความถนัดหรือสนใจ อันจะเอ้ืออ านวยสอดคล้อง       
กับความหลากหลายของพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ด าเนินไปอยู่ในสังคมของไทย กับให้มี
ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมีทักษะ    
ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปในภายภาคหน้า ขณะเดียวกัน ในส่วนของความคาดหวังที่มีต่อคุณธรรม
ของนักกฎหมาย จะต้องมีการปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะให้บัณฑิตทางกฎหมายประพฤติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม จรรยาบรรณ มีความหนักแน่น มั่นคงในหลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรม กับมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมายให้มากยิ่งขึ้น 

 

๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 (๑) มีความรู้ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพ้ืนฐานที่จ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับ
การน าไปปรับใช้กับกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือค้นคว้าวิจัย หรือในการประกอบ
วิชาชีพ 

 (๒) สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีนิติทัศนะ คุณธรรมและจริยธรรม 

 (๓) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมาย 
อย่างมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน และสามารถหาข้อยุติหรือเสนอทางเลือกโดยค านึงถึง   
หลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม   
 (๔) มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเกื้อกูล และเป็นกัลยาณมิตร มีจิตส านึกรับผิดชอบ      
ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ  รวมไปถึงมีจิตใจให้ความใส่ใจแก่บุคคลหรือสังคมที่เดือดร้อน    
หรือด้อยโอกาส 

 (๕) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพกฎหมายหรืออาชีพอ่ืนตามควรแก่กรณ ี

 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ การจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้านดังนี้ 
 ๕.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  (๑) ตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติ       
ที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

  (๒) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปัญหา
กฎหมายที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  (๑) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพ้ืนฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ  
  (๒) สามารถน าความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย    
ไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม และ
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้   
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 ๕.๓ มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (๑) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา อันเป็นทักษะที่ส าคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
  (๒) มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหา
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี      
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 
  (๓) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข หรือ
จ านวน ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการท าความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น  

  (๔) มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอ่ืน 
อันเป็นทักษะที่ส าคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพ่ือน าไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือก 
ได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร  

(๕) ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.๔ มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (๑) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  (๒) รับฟังความเห็นของผู้อ่ืนอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่าง   
ของความเห็น 
  (๓) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  
สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน 
  (๔) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อ่ืน และมีจิตส านึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
ของสังคม 
 ๕.๕ มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

  (๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย  
  (๒) มีความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอ ตลอดจนการตั้งค าถาม หรือการ      
ตอบค าถามทีช่ัดเจนท าให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย 

  (๓) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี 
  (๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า  
การสื่อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี 
  (๕) มีทักษะในการค้นหา ท าความเข้าใจ และน าไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือจ านวน 
สถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

อนึ่ง มาตรฐานผลการเรียนรู้ข้างต้นเป็นมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้  เพ่ือให้สอดคล้อง   
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

 
๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

 ไม่มี 
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๗. โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลใช้บังคับ    
ในปัจจุบัน ดังนี้ 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา 

 ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต   

 ๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ        ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๘๔ หน่วยกิต 

 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) กับกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย)  
ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทั้งในกฎหมายพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็น กับมีความรู้ความเข้าใจลุ่มลึก    
ในกฎหมายเฉพาะด้านตามความสนใจหรือถนัด และมีทักษะที่จะสามารถออกไปปฏิบัติ งานวิชาชีพกฎหมาย
หรืออาชีพอ่ืนที่ใช้กฎหมายได้ การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะก าหนดไว้ ดังนี้ 
  (๑) กลุ่มวิชาแกน หมายถึงวิชาที่เป็นความรู้ในกฎหมายที่จ าเป็นและมีความส าคัญ ซึ่งต้อง
ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนความรู้ทั้งส าหรับการศึกษาวิชาเลือกและส าหรับการประกอบวิชาชีพ หรืออาชีพ  มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖๖ หน่วยกิต 

  ส าหรับองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมนั้น เป็นองค์ความรู้ที่ถูกบรรจุไว้ในกลุ่มวิชาแกน 
(วิชาบังคับ) โดยจะกระจายไปใน ๓ กลุ่มวิชาด้วยกันคือ กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย กลุ่มวิชากฎหมาย
มหาชน และกลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ    
  (๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน หมายถึงวิชาเลือกที่เป็นความรู้ในกฎหมายเฉพาะเรื่อง ได้แก่     
วิชาต่อเนื่องจากวิชาบังคับ วิชาที่เป็นความรู้ชั้นสูงขึ้นไป วิชาเฉพาะด้านอันเป็นเอกเทศ วิชาสัมมนาในปัญหา   
ทางกฎหมายด้านต่าง ๆ ไม่ว่าในทางทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ วิชาที่ส่งเสริมด้านทักษะในการปฏิบัติงาน       
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการค้นคว้าท าวิจัย/โครงงาน เป็นต้น โดยอาจจัดวิชาเหล่านี้เป็นกลุ่ม
ให้เลือกตามเนื้อหาสาระของวิชา หรือจัดเป็นกลุ่มวิชาเพ่ือการประกอบวิชาชีพด้านหนึ่งด้านใดก็ได้  มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 ๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกจากบรรดาวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในสถาบันมีจ านวนหน่วยกิต   
รวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

 ๗.๔ หมวดวิชาโทในสาขาวิชาอ่ืน/วิชาสาขาอ่ืน ในส่วนดังกล่าวนี้ไม่เป็นหมวดที่บังคับให้ต้องมี       
ในหลักสูตร หากสถาบันประสงค์จะให้ผู้เรียนในหลักสูตรของตนมีความรู้หรือทักษะเพ่ิมเติมในสาขาวิชาอ่ืน    
ก็อาจก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาวิชาในสาขาวิชาอ่ืนเป็นวิชาโท หรือให้นักศึกษาศึกษาวิชาสาขาอ่ืน ๆ ตามความสนใจ
หรือความถนัดของแต่ละบุคคล๑ จ านวนหน่วยกิตในหมวดนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของแตล่ะสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๑ กล่าวคือ นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องศึกษาเฉพาะแต่กลุ่มวิชาในสาขาใดสาขาหนึ่งให้เป็นวิชาโทเท่านั้น 
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๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 

 การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของหมวดวิชาเฉพาะนั้น  พิจารณาจากผลการศึกษาวิจัยการศึกษา
กฎหมายในต่างประเทศ ผลการประชุมสัมมนาด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย การประชุมร่วมกันระหว่างคณบดี/ประธานสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
ในหลายครั้ง  การรับฟังความเห็นจากองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการรับบัณฑิตไปปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชานิติศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 ๘.๑ กลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  (๑) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย ในส่วนของกลุ่มวิชานี้จะเกี่ยวข้องกับหลักการทั่วไป
แห่งกฎหมาย ระบบกฎหมาย หลักแนวคิดทฤษฎีในทางปรัชญาแห่งกฎหมาย ประวัติศาสตร์ของข้อความคิด
และสถาบันทางกฎหมาย และหลักจริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักกฎหมาย วิชาเหล่านี้มีเนื้อหาสาระ  
ที่จะเป็นพ้ืนฐานแก่การศึกษากฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย การท าความเข้าใจเหตุผลและ      
หลักปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมตลอดถึงความเข้าใจในกรอบของการประกอบวิชาชีพ       
การด ารงตน และบทบาทของนักกฎหมายในสังคม จากเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้างขวาง จึงจะก าหนดให้ศึกษา
เป็นวิชาบังคับในสัดส่วนจ านวนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  

(๒) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง  กฎห มายแ พ่ งเป็ น กฎ ห มาย พ้ื น ฐานที่ มี ค ว าม เกี่ ย ว พั น            
กับการด าเนินชีวิตโดยทั่วไปของบุคคลทุกคนในสังคมเริ่มตั้งแต่ถือก าเนิดไปจนถึงแก่ความตาย การถือครอง
ทรัพย์สิน การได้มาหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ การประกอบกิจกรรม          
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การจัดการทรัพย์สินเมื่อถึงแก่ความตาย เป็นกลุ่มวิชาที่มี
เนื้อหาสาระจ านวนมากทั้งที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันถือเป็นกฎหมายทั่วไปของกฎหมายเอกชน     
และยังปรากฏในพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่ถือเป็นกฎหมายพิเศษอีกเป็นจ านวนมาก การศึกษากฎหมายเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            ไม่น้อยกว่า ๓๐ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) 

                  ส่วนที่ ๑  วิชาแกนหรือวิชาบังคับ                        ไม่น้อยกว่า 

                  ส่วนที่ ๒  วิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมาย  ไม่น้อยกว่า                

             ทั้งนี้  รวมทั้งหมวดต้องไม่น้อยกว่า 

 

๖๖ 

         ๑๒ 

๘๔  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                ไม่น้อยกว่า ๖ 

๔. หมวดวิชาโท/วิชาสาขาอ่ืน (ถ้ามี)  ตามเกณฑ์แตล่ะสถาบัน 

         จ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
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ในฐานะที่เป็นวิชาบังคับที่ต้องศึกษาจึงไม่อาจกระท าได้ทั้งหมด สมควรที่จะก าหนดให้ศึกษาแต่เฉพาะวิชา      
ที่มีเนื้อหาสาระอันเป็นหลักพ้ืนฐานส าคัญในสัดส่วนจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต  
  (๓) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายพ้ืนฐานที่มีความส าคัญในการควบคุม
ความประพฤติหรือพฤติกรรมทั่ว ๆ ไปของบุคคลในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ในกฎหมายนี้จะก าหนด
ว่าการกระท าใดเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษในลักษณะต่าง ๆ กันไปตามความร้ายแรง    
ของการกระท า ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืนให้สามารถกลับคืนมาอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้                
อย่างสงบสุข กฎหมายอาญาก็เช่นเดียวกับกฎหมายแพ่งที่มีทั้งปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาและ         
ในพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก การศึกษากฎหมายอาญาในฐานะที่เป็นวิชาบังคับจึงก าหนดให้
ศึกษาเฉพาะในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้มีสัดส่วนจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
  (๔) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายพ้ืนฐานที่มีความส าคัญในฐานะ
ที่วางกลไกการจัดโครงสร้างของรัฐ การจัดสรรอ านาจอธิปไตย การก าหนดองค์กรผู้ใช้อ านาจและก าหนด
กรอบการใช้อ านาจ สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  
การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรฝ่ายปกครอง การใช้อ านาจและกรอบการใช้อ านาจขององค์กร         
ฝ่ายปกครอง รวมตลอดไปถึงกลไกการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งมีลักษณะพิเศษต่างไปจาก 
ข้อพิพาทตามกฎหมายอ่ืน โดยเหตุที่กฎหมายมหาชนมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครอง ไปจนถึงศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง การศึกษากฎหมายมหาชนในฐานะที่เป็นวิชาบังคับ    
จึงก าหนดให้ศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นฐานส าคัญ โดยก าหนดให้มีสัดส่วนจ านวนไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต  
  (๕) กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ นอกเหนือไปจากหลักทั่วไปแห่งสัญญาที่ก าหนด 
ให้เป็นวิชาบังคับต้องศึกษาในส่วนของกลุ่มกฎหมายแพ่งแล้ว ยังมีสัญญาบางประเภทที่มีความส าคัญและ     
เป็นประโยชน์ต่อทั้งการด าเนินชีวิตทั่วไปของบุคคลและการประกอบธุรกิจการค้า สมควรที่จะก าหนดให้เป็น
วิชาบังคับต้องศึกษาในสัดส่วนจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
  (๖) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติเป็นกลไกในการใช้บังคับกฎหมาย
และเพ่ือการระงับข้อพิพาท หากปราศจากกลไกเหล่านี้จะท าให้บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของบุคคล
ตามกฎหมายขาดความแน่นอนชัดเจนในการใช้บังคับ ซึ่งหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความในกฎหมาย            
แต่ละสาขาจะมีหลักการที่แตกต่างกัน จึงควรก าหนดให้เรียนทั้งระบบศาลแต่ละสาขากับหลักกฎหมาย        
วิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน รวมไปถึงการค้นหาข้อเท็จจริงเพ่ือให้
ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน ซึ่งล้วนแต่เป็นพ้ืนฐานส าคัญ จึงสมควรที่จะต้องก าหนดให้เป็นวิชาบังคับในสัดส่วน
จ านวนไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต  
  (๗) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ เป็นการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศในสองมิติ
กล่าวคือ การศึกษานิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศ การก าหนดเขตอ านาจศาล 
การเลือกใช้กฎหมายต่อนิติสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงการยอมรับและการบังคับตามค าชี้ขาดของศาล
ต่างประเทศ กับในอีกมิติหนึ่งเป็นการศึกษานิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐในทางระหว่างประเทศ พันธกรณีของรัฐ     
ในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยให้มีสัดส่วนจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต  
  (๘) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นอกเหนือไปจาก ๗ กลุ่มวิชาข้างต้น จะยังคงมีเนื้อหาสาระของสาขาวิชา        
อีกบางส่วนที่สถาบันแต่ละแห่งเห็นสมควรก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาเป็นวิชาบังคับ ทั้งในแง่เนื้อหาที่เป็นพ้ืนฐาน
จ าเป็นแก่การศึกษาวิชาอ่ืน ๆ สูงขึ้นไป หรือจ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในอนาคต หรือเป็นวิชา
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นิติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือเป็นวิชาเฉพาะที่สถาบันมุ่งหวังให้เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร โดยในส่วนนี้ให้มีสัดส่วน
จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
  อนึ่ง ส าหรับวิชาที่สถาบันเห็นควรก าหนดขึ้นโดยเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หรืออัตลักษณ์ของสถาบันนั้น ให้สถาบันก าหนดขึ้นตามที่พิจารณาเห็นสมควร  
 ๘.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) โดยเหตุที่ปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ ๆ ถูกบัญญัติ
ให้มีผลใช้บังคับเป็นจ านวนมาก มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ฉบับนี้จึงเห็นว่าการให้
ผู้เรียนศึกษาวิชาบังคับในสัดส่วนมากกว่าสองในสามดังที่ผ่านมา ท าให้ผู้เรียนต้องศึกษาในวิชาที่อาจไม่ได้ถูกน า     
ไปใช้ประโยชน์ หรือมีโอกาสใช้น้อยมากส าหรับบัณฑิตแต่ละรายและท าให้ขาดโอกาสที่จะศึกษาวิชาความรู้ใหม่ ๆ  
จึงมีความจ าเป็นที่จะให้มีวิชาบังคับในสัดส่วนที่ลดลงจากเดิม เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาวิชากฎหมายอ่ืน ๆ      
ที่มีอยู่มากมายให้มากขึ้นตามความสนใจและความถนัดของตน และเพ่ือให้การเลือกศึกษาวิชาเลือก         
ทางกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแก่ผู้เรียนและสถาบันผู้จัดการเรียนการสอน สถาบันอาจจะจัด
กลุ่มวิชาเลือกให้เป็นกิจจะลักษณะหรือรูปธรรมตามเนื้อหาสาระ หรือตามแนวทางการประกอบอาชีพ       
หรือวิชาชีพ หรืออาจปล่อยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจโดยไม่จัดเป็นกลุ่มก็ได้ โดยให้มี
สัดส่วนหน่วยกิตไมน่้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต   

อย่างไรก็ดี หากจะแบ่งวิชาเลือกทางกฎหมายเป็นกลุ่ม ๆ สถาบันอาจจัดกลุ่มในแนวทางตามตัวอย่าง
ต่อไปนี้  

 (๑) กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม  
 (๒) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ   
 (๓) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  
 (๔) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ   
 (๕) กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวัสดิการ 

 ๘.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปริญญาตรีนั้น ในแต่ละวิชาไม่ว่าจะเป็น
วิชาบังคับหรือวิชาเลือก โดยทั่วไปจะเป็นการเรียนรู้ในกฎเกณฑ์ท่ีปรากฏทั้งในรูปของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังกฎเกณฑ์ทั้งหลาย การแปลความ การตีความ การใช้กฎหมาย     
ในความเป็นจริงผ่านต ารา งานวิจัย ค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการหรือองค์กรอ่ืน  ๆ ซึ่งอาจ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ 
  (๑) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ในส่วนนี้ นอกเหนือจากการจัดให้มี
วิชาหลัก วิชาชีพ และจริยธรรมของนักกฎหมายขึ้นเป็นวิชาบังคับโดยเฉพาะเจาะจงเพื่ออบรมบ่มเพาะปลูกฝัง
แนวคิดแก่ผู้เรียนแล้ว ในการบรรยายการสอนในชั้นเรียนจะมีการสอดแทรกข้อคิดเห็นด้านหลักเหตุผล      
ความยุติธรรม ความเป็นธรรม เมื่อได้มีการศึกษาบทบัญญัติ แนวคิด และค าวินิจฉัยทางกฎหมายในแต่ละส่วน    
ของเนื้อหา เพราะในการอธิบายท าความเข้าใจในหลักกฎหมาย การแปลความ และการปรับใช้ ย่อมแสดงให้เห็น   
อยู่ในตัวถึงความเป็นเหตุเป็นผลที่ยุติธรรมในการน ากฎหมายไปปรับใช้ การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในลักษณะเช่นนี้
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จนน าไปสู่การปฏิบัติตนอย่างเป็นนิสัย
เพ่ือไปประกอบอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังที่ด าเนินไปอย่างเป็นล าดับนับต้ังแต่เข้าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 
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  นอกจากนี้ การจัดให้มีวิชาทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การฝึกงาน สหกิจศึกษา       
จะช่วยให้ผู้เรียนได้พบสถานการณ์จริงในวิชาชีพหรือการประกอบอาชีพ ซึ่งจะท าให้หลั กคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นได้รับการเปรียบเทียบให้เห็นจริงจัง อันจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ           
ในรูปธรรมของหลักคุณธรรมและจริยธรรมด้วยตนเอง และน าไปปรับใช้เพ่ือด ารงตนในอนาคต 

(๒) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาไม่ว่าในวิชาบังคับ
หรือวิชาเลือกทางกฎหมาย ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังกฎเกณฑ์ทั้งหลาย การแปลความการตีความ การใช้กฎหมายในความเป็นจริงผ่านต ารา 
งานวิจัย ค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการหรือองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปปรับใช้กับข้อเท็จจริง      
ที่เกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นพ้ืนฐานให้แก่การไปศึกษาชั้นสูงที่ลุ่มลึกขึ้น
ในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ จะยังได้รับทราบถึงปัญหาในการปรับใช้กฎหมาย ความไม่เหมาะสม หรือ
ความล้าสมัยของบทบัญญัติบางส่วน หรือผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย หรือการมีช่องโหว่    
ที่ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติ จากอาจารย์ผู้สอนอันจะท าให้ผู้เรียนมีมุมมองในเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์               
ที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปด้วย 

(๓) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย หรือ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้น การแสวงหาหรือค้นหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่ส าคัญในเบื้องต้น  
ก่อนที่จะน าไปสู่กระบวนการค้นหาหลักกฎหมายที่ถูกต้องเหมาะสมมาปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงหรือข้อพิพาทแห่งคดี   
ในการเรียนการสอนวิชากฎหมายจะละเว้นในเรื่องของข้อเท็จจริงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น     
ในแต่ละคดี หรือข้อเท็จจริงที่สมมุติขึ้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ล้วนจะถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิด              
ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การปรับใช้และการตีความ ผู้เรียนจะถูกฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การค้นหา วิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริง จากนั้นจึงจะค้นหากฎหมายหรือหลักเกณฑ์ มาวิเคราะห์เพ่ือปรับใช้  
หรือเทียบเคียงใช้ให้ถูกต้องตามที่ได้ศึกษามา รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลด้านอื่น ๆ ประกอบ เพ่ือท าความเข้าใจ   
กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบริบทต่าง ๆ ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์การโต้แย้ง ทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอยู่เกือบตลอดในแทบทุกวิชาตลอดการศึกษาในหลักสูตร และโดยเหตุที่กฎหมาย
มีการปรับปรุงแก้ไขหรือบัญญัติขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาตามพัฒนาการของสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ                
การปรับใช้กฎหมายโดยไม่ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสังคม เป็นความรับผิดชอบ               
อันส าคัญท่ีผู้เรียนจะได้รับการบอกเล่าและฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาในห้องเรียน 

(๔) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
ทักษะในการท างานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน การปรับตัว ความอดทน ล้วนเป็นทักษะที่ส าคัญ
และจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้ทั้งใน
วิชาทักษะปฏิบัติงานทางกฎหมายและในการฝึกงาน รวมไปถึงการฝึกฝนในชั้นเรียนในวิชาของชั้นปีที่สูงขึ้น   
ที่ เป็นวิชาสัมมนาในปัญหากฎหมายด้านต่าง ๆ และวิชาเลือกเฉพาะทางที่มีชั้นเรียนขนาดเล็กซึ่ งจะมี                 
วิธีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมากกว่าการบรรยาย 

(๕) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี  การเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญของนักกฎหมายซึ่งนักศึกษาจะฝึกฝนผ่านการเรียนการท างานและ
การสอบในเกือบทุกรายวิชาในหลักสูตร ส่วนการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การซักถาม การแสดงความเห็น 
และการน าเสนอ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือค้นหาค าพิพากษา/ค าวินิจฉัย และข้อมูลอ่ืน ๆ 
ล้วนเป็นทักษะที่ส าคัญของนักกฎหมายเช่นกัน  ทักษะเหล่านี้ จะถูกฝึกฝนในชั้นเรียนเช่นเดียวกัน  
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นอกเหนือไปจากทักษะการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ขาดไม่ได้แล้ว ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ก็เป็นส่วนส าคัญที่อาจจะมีในบางกลุ่มวิชาเลือก อาทิ วิชาภาษาอังกฤษทางกฎหมายเป็นส่วนส าคัญ            
ที่จ าเป็นต้องศึกษา ในขณะที่ภาษาต่างประเทศอ่ืนผู้เรียนอาจศึกษาได้ในคณะอ่ืนที่เปิดสอนในสถาบันของตน
หรือสถาบันภายนอก 

 

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๙.๑ กลยุทธ์การสอน ส าหรับแนวทางท่ีสถาบันใช้ในการประสาทความรู้ตามกลุ่มสาระวิชาแก่ผู้เรียน 
เพ่ือให้บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์มีความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีความส าคัญในการปฏิบัติงานนั้น อาจแบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ กลยุทธ์การสอนระดับ
หลักสูตร และกลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา 

  (๑) กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร ในระดับหลักสูตรจะมีการจัดล าดับของรายวิชาก่อนหลัง      
ทั้ งในแง่ของรายวิชาและในแง่ของชั้นปีของผู้ เรียน ผสมผสานกันไปในลักษณะของแผนการศึกษา          
ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าไว้ในหลักสูตรของสถาบัน โดยวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาบังคับ     
จะก าหนดให้ศึกษาวิชาที่เป็นพ้ืนฐานหลักเสียก่อนในเบื้องต้นตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ จากนั้นจึงก าหนดให้
ศึกษาวิชาบังคับที่มีเนื้อหาสืบเนื่อง หรือวิชาบังคับที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐาน ในชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ต่อไป  
สถาบันควรที่จะก าหนดในแผนให้ศึกษาเสร็จสิ้นภายในชั้นปีที่ ๓ เพ่ือที่ผู้เรียนจะได้เริ่มศึกษาวิชาเฉพาะที่เป็น
วิชาเลือกในชั้นปีที่ ๓ ส าหรับการเตรียมพร้อมเพ่ือไปฝึกงานหาประสบการณ์ในช่วงภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ ๓ 
หรือในชั้นปีที่ ๔ และเมื่อได้ไปฝึกงานหาประสบการณ์แล้ว ผู้เรียนจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาเลือกที่เหมาะสม
หรือมีความถนัดในชั้นปีที่ ๔ ต่อไป การก าหนดแผนการศึกษาเป็นล าดับเช่นนี้จะด าเนินไปอย่างสอดคล้อง  
กับการพัฒนาความรู้ความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนที่จะค่อย  ๆ คลี่คลายตัวให้เกิดความชัดเจน       
เมื่อศึกษาไปได้ระยะหนึ่ง ดีกว่าที่จะปล่อยให้ศึกษาวิชาเลือกไปอย่างไม่มีทิศทาง 

  ในส่วนของวิชาเลือกนั้น สถาบันควรจะได้ก าหนดวิชาเลือกให้เป็นกลุ่มวิชาตามเนื้อหา
สาขาวิชาย่อย หรือตามแนวทางการประกอบวิชาชีพ หรือตามแนวการศึกษาต่อหลังปริญญาเพ่ือให้                   
องค์ความรู้ในวิชาเลือกที่ผู้เรียนได้รับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันเป็นระบบ แต่ก็มิได้ปิดโอกาส                
หากผู้เรียนประสงค์จะเลือกเรียนตามความสนใจที่หลากหลายของตนเอง 

  เกี่ยวกับการฝึกงานเพ่ือฝึกฝนทักษะหรือหาประสบการณ์จากการท างานหรือสหกิจศึกษานั้น 
สถาบันควรพิจารณาความพร้อมทั้งในส่วนของสถาบันและผู้เรียนว่า จะจัดให้เป็นการลงทะเบียนศึกษา             
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร หรือเป็นประสบการณ์ที่เลือกไปด าเนินการนอกหลักสูตร และไม่ว่าจะด าเนินการ
อย่างไร สถาบันควรพิจารณาด าเนินการประสานงานสนับสนุนให้แก่ผู้เรียนในการนี้ด้วย 

  ส าหรับสถาบันการศึกษาท่ีก าหนดให้การเพ่ิมพูนทักษะการท าวิจัยของนักศึกษาเป็นนโยบาย
ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดการศึกษาในระดับสูงต่อไปได้นั้น ก็อาจพิจารณา
ก าหนดให้มีรายวิชาว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์เป็นรายวิชาเลือกหรือรายวิชาบังคับก็ได้ อีกทั้ง
สถาบันการศึกษาอาจก าหนดให้การท าสารนิพนธ์ระดับปริญญาตรีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางนิติศาสตร์ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายและความพร้อมของสถาบันการศึกษา 
  (๒) กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา ในระดับรายวิชานั้น สถาบันจะต้องจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมีทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยจะต้องพิจารณาเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาประกอบเป็นส าคัญ อาทิ ในรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับในกฎหมายพ้ืนฐานที่ส าคัญ     
ซึ่งมักเป็นชั้นเรียนขนาดใหญ่ อาจใช้การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion method)    
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เป็นหลักร่วมกับการสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem – based method ) ในขณะที่รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก   
ซึ่งอาจจะมีขนาดชั้นเรียนเล็กลงและมุ่งให้ผู้เรียนศึกษาตามความสนใจ อาจจัดการเรียนการสอนหลายแบบ
ประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนเชิงสัมมนา การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา ประกอบกับการสอน
แบบเน้นการแสวงความรู้ด้วยตนเอง (Self-study method ) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ 
(Criticality-based method) หรือในกรณีของรายวิชาที่มุ่งเน้นทักษะของผู้เรียน อาจจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นสมรรถนะ (Competency – based method ) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity - 
based method) การสอนแบบสาธิต (Demonstration method) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation 
method ) การสอนกฎหมายเชิงคลินิก (Clinical legal education) เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การสื่อสารความคิด ความเข้าใจ การโต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์ รวมไปถึงการรับฟังผู้อ่ืน    
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อด้วยเอกสารหรือการเขียน หรือด้วยวาจาในรูปของการโต้เถียง การอภิปราย การน าเสนอ 
หรือการประชุม ล้วนเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งของนักกฎหมาย ผู้สอนในแต่ละรายวิชาควรที่จะได้จัดให้นักศึกษา
มีการฝึกฝนทักษะเหล่านี้ประกอบไปด้วย อันจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้ไปตลอดจนจบการศึกษา
และมีทักษะเหล่านี้ติดตัวออกไปประกอบอาชีพการงานได้เป็นอย่างดี 
 ๙.๒ การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง ๕ ด้าน เทคนิคหรือวิธีการ สามารถ
ท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะเป็นการสอบปลายภาคแต่เพียงอย่างเดียว หรืออาจจะ
ประกอบด้วยการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค รวมถึงการก าหนดให้มีการทดสอบย่อยก็ได้         
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วน าเสนอต่อผู้สอนและเพ่ือนร่วมห้อง การน าเสนอเป็นรายงาน 
การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในห้องเรียน การวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านจะต้องเลือกใช้เทคนิค
หรือวิธีการวัดผลที่เหมาะสม เพ่ือให้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และ
เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
  เกณฑ์การวัดและการประเมินผลต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การวัดผลและเกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา        
อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพัฒนาการของผู้เรียน 
  ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
  (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมิน     
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
  (๒) ด้านความรู้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงาน
และน าเสนอด้วยวาจา 
  (๓) ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ         
การเขียนรายงาน การวิจัยและน าเสนอด้วยวาจา การสั งเกตการณ์ ให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น              
การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 
  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน การประเมินผลงานที่มอบหมาย และ                 
การน าเสนอ 
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๑๒ 

 

  (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้การสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ใช้การประเมินผลงาน    
ที่มอบหมายและการน าเสนอ 
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สถาบันต้องก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบยืนยันว่าผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน       
มีผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 ๑๐.๑ การทวนสอบขณะที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ แยกเป็นการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้
ผู้เรียนประเมินผลการเรียนการสอนกับการทวนสอบในระดับหลักสูตร และควรจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล 

 ๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายหลังผู้เรียนส าเร็จการศึกษา ในส่วนนี้ สถาบันต้อง
ส ารวจหรือวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลมาปรับปรุง       
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน   
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก 
 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 ๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี          
ที่ก าหนดโดยสภาสถาบันภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์  คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

 ๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

 สถาบันควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (๑) การจัดให้มีห้องสมุด ต ารามาตรฐาน วารสารทางวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์และ
สาขาวิชาอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และฐานข้อมูลทางกฎหมายที่ ส าคัญอย่างพอเพียง                      
โดยให้ค านึงถึงขนาดและศักยภาพของแต่ละสถาบัน  

  (๒) การจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน การฝึกทักษะต่าง ๆ 
และการค้นคว้าหาข้อมูล 
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  (๓) การจัดให้มีห้องเรียนที่มีโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ในขนาดท่ีหลากหลายสอดคล้องกับลักษณะรายวิชาต่าง ๆ และมีจ านวนที่เพียงพอ 

  (๔) การประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดให้มีทรัพยากร
ทางการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและคณาจารย์ 

 
๑๔. แนวทางการพัฒนาอาจารย์ 
 สถาบันควรจัดให้มีกลไกและระบบในการพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพ    
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามศักยภาพและความจ าเป็นของแต่ละสถาบัน  
ตัวอย่างของกลไกและระบบดังกล่าวอาจประกอบด้วย 

  (๑) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)๒ 2        
  (๒) การอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิชาการ การวัดและประเมินผล  
และการวิจัย 

  (๓) ระบบการพัฒนาความรู้และศักยภาพของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของ              
การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป และการให้ทุนไปศึกษาอบรมระยะสั้นเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

  (๔) การสร้างระบบสนับสนุนให้ผลิตผลงานทางวิชาการ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การจัด
ให้มีช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิเช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ  
การจัดท าวารสารทางวิชาการ 

  (๕) การจัดท าความตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลหรือทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การร่วมมือในการเรียนการสอน
หรือการท าวิจัยร่วมกัน และการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน 
 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 สถาบันที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและ                  
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยก าหนดตัวบ่งชี้หลักและ
เป้าหมายผลการด าเนินงานทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และอย่างน้อย    
ต้องมตีัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  (๑ ) อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรอย่ างน้ อยร้อยละ ๘๐ มี ส่ วนร่ วมในการประชุ ม                            
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร    
  (๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  (๓) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
  (๔) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ     
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 
                                                           

2 หมายความว่าไม่ได้เป็นการบังคับที่ต้องด าเนินการทุกปี  หากในบางปีไม่มีการรับอาจารย์ใหม่เข้าปฏิบัติงาน ก็ไม่มีเหตุอันใดต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ 
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  (๕) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม มคอ.๗ หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  (๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา    

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ของปีการศึกษา   
ทีผ่่านมา 

  (๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

  (๙) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย     
ปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

  (๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปีการศึกษา 
  (๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร                 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  (๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑                
จากคะแนนเต็ม ๕.๐  

หรือ สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และ
รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑ - ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต 

สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือยกระดับมาตรฐานของตนเอง     
โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร   

สถาบันที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๕ และมีผลการด าเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 

 

๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สู่การปฏิบัติ   
          ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สู่การพัฒนา
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้ 

๑๖.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา                   
ตามหลักสูตรในหัวข้อต่าง ๆ ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์    

๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคล 
ภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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มคอ.๑ 

๑๕ 

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที ่ก าหนดไวใน มคอ.๒ (รายละเอียดของ
หลักสูตร)  

๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ตามข้อ ๑๖.๒ นั้น ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่ก าหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา 
ต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ของตนมีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิต      
ในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ 
และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาท างาน               
เมื่อส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร      
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือ         
ความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรูด้านใดบ้าง   

๑๖.๔ จัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามที่ก าหนด          
ไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ มคอ.๔ (รายละเอียด                
ของประสบการณภาคสนาม) ตามล าดับ พรอมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะท าให้เกิดผลการเรียนรู้          
ที่คาดหวังในเรื่องใดบ้าง สถาบันฯ ตองมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา 
รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนามให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน    

๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดท า                
อย่างถูกต้องสมบูรณแล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ ภาคสนาม                 
ให้ชัดเจน   

๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ         
ให้เปิดสอนแล้วเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันฯ 
อนุมัติ    

๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ ตามข้อ ๑๖.๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอน                       
แต่ละรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่ ก าหนดไว้             
ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ ภาคสนาม         
ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา  

๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแลว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการ      
ของรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พร้อมปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และ 
มคอ.๖ (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร    
ในภาพรวม ประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได    
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มคอ.๑ 

๑๖ 

 

๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อย 
ตาม มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการด าเนินการ              
ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร     
ในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์                 
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 

 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิฯ  ซึ่ งบันทึก                 

ในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR)  
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ให้เป็นไปตามการก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

----------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ฑ 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

และการจัดกลุ่มรายวิชาตามเกณฑ์ มคอ.1 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.1 
ร่างโครงสร้างหลักสูตร  

ตามมาตรฐานฯ 
มคอ.1 ปี 2561 

หลักสูตรนิติฯ  
มคอ.2 ปี 2559 

หลักสูตรนิติฯ  
มคอ.2 ปี 2563 

จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                         ไม่น้อยกว่า 
 

30  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย)                                 
         2.1 วชิาแกนหรือวิชาบังคับ                            ไม่น้อยกว่า 
         2.2 วชิาเฉพาะด้าน                                      ไม่น้อยกว่า 
              (วิชาเลือกทางกฎหมาย) 
         2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 ไม่น้อยกว่า 
         /สหกิจศึกษา (ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง) 
   ทั้งนี้ รวมทั้งหมวดต้อง                                        ไม่น้อยกว่า 

 
66  
12  
 
- 
 

84  
 

 
96 
12 
 
- 
 

108 

 
87 
12 
 
7 
 

106 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                            ไม่น้อยกว่า 6 
 

6 6 

4. หมวดวิชาโท/วิชาสาขาอ่ืน (ถ้ามี) ตามเกณฑ์แตล่ะสถาบัน 
 

ตามเกณฑ์แตล่ะสถาบัน 
 

ตามเกณฑ์แตล่ะสถาบัน 
 

   จ านวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 120 144 142 
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การจัดกลุ่มรายวิชาตามเกณฑ์ (มคอ.1) 
 

 

หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.1 (2561) 

โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.2 (2563) 

รายวิชา หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

30 หน่วยกิต 
10หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 8 หน่วยกิต     

30 หน่วยกิต 
10หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 8 หน่วยกิต     

  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  
    2.1 วิชาแกนหรือวิชาบังคับ 
                     

66 หน่วยกิต 87 หน่วยกิต   

       2.1.1 กลุ่มวิชาหลักท่ัวไป 
แห่งกฎหมาย 

9 หน่วยกิต 
 

9 หน่วยกิต 
 

1. หลักกฎหมายพื้นฐานและระบบกฎหมาย 
    3(3-0-6) 
2. หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
3. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3(3-0-6) 
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หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.1 (2561) 

โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.2 (2563) 

รายวิชา หมายเหตุ 

       2.1.2 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 1. กฎหมายลักษณะบุคคลและนิติกรรม
สัญญา  3(3-0-6) 

2. กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการนอกสั่ง  
    ลาภมิควรได้ 3(3-0-6) 
3. กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป  
    3(3-0-6) 
4. กฎหมายลักษณะครอบครัว 3(3-0-6) 
5. กฎหมายลักษณะมรดก 3(3-0-6) 
 
 

 

       2.1.3 กลุ่มวิชากฎหมาย
อาญา 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 1. กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป  3(3-0-6) 
2. กฎหมายอาญา : ความผิด  3(3-0-6) 
 
 

 

       2.1.4 กลุ่มวิชากฎหมาย
มหาชน 

8 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
2. กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง  3(3-0-6) 
3. กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
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หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.1 (2561) 

โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.2 (2563) 

รายวิชา หมายเหตุ 

       2.1.5 กลุ่มวิชากฎหมาย
พาณิชย์และธุรกิจ 

6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 1. กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์ 
    และธุรกิจ 1,   3(3-0-6) 
 

   หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย          
แลกเปลี่ยน  ให้ เช่าทรัพย์  
เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท า
ของ รับขน  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
บรรพ 3 

2. กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์ 
   และธุรกิจ 2,  3(3-0-6) 
 

  หลั กกฎหมายลั กษณะยื ม  
ฝากทรัพย์  ค้ าประกัน จ านอง 
แ ล ะ จ า น า  เ ก็ บ ข อ ง ใ น
คลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า  
ประนีประนอมยอมความ 
การพนันขันต่อ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ 3 

3.กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางพาณิชย์และ
ธุรกิจ 3,   3(3-0-6) 
 

   ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ
ประกันภัย บัญชีเดินสะพัด 
และตั๋ ว เ งิน  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
บรรพ 3 และกฎหมายว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค 
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หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.1 (2561) 

โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.2 (2563) 

รายวิชา หมายเหตุ 

   4.กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท  
3(3-0-6) 

 

       2.1.6 กลุ่มวิชากฎหมาย 
วิธีสบัญญัติ 

8 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1,  
    3(3-0-6) 
2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1,  
    3(3-0-6) 
3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2,  
   3(3-0-6) 
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2,  
   3(3-0-6) 
5. กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
6. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม     

3(3-0-6) 
7.การว่าความและศาลจ าลอง 3(2-2-5) 
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หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.1 (2561) 

โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.2 (2563) 

รายวิชา  

       2.1.7 กลุ่มวิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

5 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    
3(3-0-6) 

2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
และอาญา 3(3-0-6) 

 
 

 

      2.1.8 กลุ่มวิชากฎหมาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1. ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1:    
ทั่วไป  3(3-0-6) 

2. กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล  3(3-0-6) 

3. กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน  
    3(3-0-6) 
 
 
 

 

     2.2 วิชาเฉพาะด้าน  
       (วิชาเลือกทางกฎหมาย) 
 

 
12 หน่วยกิต 

 

 
12 หน่วยกิต 
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หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.1 (2561) 

โครงสร้างหลักสูตร 
มคอ.2 (2563) 

รายวิชา  

     2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

 7 หน่วยกิต 
 

   1. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
     วชิาชีพ    1(90) 
1.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(540) 

หรือ   
   2. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

2.1 การเตรียมสหกิจศึกษา   1(90) 
2.2 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
จ านวน  7 หน่วยกิต 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

     
6 หน่วยกิต 

    
 6 หน่วยกิต 

 
 
 

 

4. หมวดวิชาโท/วิชาสาขาอื่น 
 (ถ้ามี) 

ตามเกณฑ์แตล่ะสถาบัน 
 

ตามเกณฑ์แตล่ะสถาบัน 
 

  

 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอด

หลักสูตร 
 

 
120  หน่วยกิต 

 
142  หน่วยกิต 
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