รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

มคอ.2

*****************************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาเขต/คณะ

คณะนิตศิ าสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1.

รหัสและชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2.

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
ชื่ออนุปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)

3.

:
:

หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต และ อนุปริญญานิตศิ าสตร์
Bachelor of Laws Program and Diploma in Laws

:
:
:
:

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

:
:
:
:

อนุปริ ญญาสาขาวิชานิติศาสตร์
อ.นิติศาสตร์
Diploma in Laws
Dip.in Laws

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
ปั จจุบันการค้าและการลงทุ นระหว่างประเทศมีความสําคัญมากขึ้ นตามลําดับ โดยเฉพาะการค้าการลงทุ น
ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและประเทศหรื อเขตการค้าที่ สําคัญ เช่น สหรั ฐอเมริ กา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น กลุ่ม
สหภาพยุ โ รป อิ น เดี ย เป็ นต้น ประเทศไทยต้อ งเผชิ ญ และเตรี ยมพร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางการค้า การลงทุ น
ดังกล่ าวอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ไ ด้ การศึ กษาวิชากฎหมายจึ งมี ความสําคัญ มากต่ อการทํา ธุ รกรรมระหว่างประเทศที่ มี ความ
สลับซับซ้อนมากขึ้ น การปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รนิ ติศ าสตรบัณ ฑิ ต จึ ง เป็ นเรื่ อ งจําเป็ น เพื่อ ที่ ส ามารถผลิ ต นิ ติ ศาสตรบัณฑิ ต
มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในกฎหมาย และการค้า การลงทุ น ในประเทศไทยและระหว่า งประเทศ ให้ต รงตามความต้อ งการ
ของตลาดแรงงาน
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หลักสู ตรนิ ติ ศาสตรบัณ ฑิ ต ที่ ใ ช้อ ยู่ใ นปั จจุ บันได้รั บอนุ ม ัติ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
ตั้งแต่ ปี การศึ กษา 2547 โดยได้เริ่ มใช้จดั การศึ กษาให้กบั นักศึ กษาตั้งแต่ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2547 เป็ นต้นมา
การจัดการศึ ก ษาของหลัก สู ต รมี ล ักษณะเด่ นในการมุ่ง เน้น ผลิ ตบัณฑิ ตให้มี ความรู ้ ค วามสามารถทางกฎหมายพื้ นฐาน
กฎหมายธุ ร กิ จ กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ กฎหมายการค้า ลงทุ น กฎหมายธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ กฎหมายเกี่ ย วกับ การ
ประกอบธุ รกิ จและการลงทุ นในประเทศจี น เพื่อให้บัณฑิ ตสามารถนําไปประกอบวิช าชี พทางกฎหมายแขนงต่างๆ อี ก
ทั้งยังมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ( Negotiation) การร่ างสัญญา (Contract Drafting) กิจการเพื่อการร่ วมค้า (Joint
Venture) การเข้าซื้ อกิ จการ (Take Over) การควบธุ รกิ จ (Merger) ตลอดจนการร่ วมแสวงหาประโยชน์ทางธุ รกิ จ
ในรู ปแบบอื่ น การศึ กษาวิธีการระงับข้อพิพาท (Alternative Dispute Resolution) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation)
การประนี ประนอมยอมความ (Compromise) กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การให้คาํ แนะนํากฎหมายและ
โนตารี พบั บลิค (Notaries Public)
เนื่ อ งจาก ข้อ บัง คับ สภาทนายความ ว่ า ด้ว ยการฝึ กอบรมวิ ช าว่ า ความ พ .ศ. 2529 ข้อ 5 คุ ณ สมบัติ
ของผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมกําหนดให้ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ าอนุ ปริ ญญาทางนิ ติศาสตร์ เป็ นผูม้ ี
สิ ท ธิ เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมวิช าว่า ความได้ และเมื่ อ ผ่า นการฝึ กอบรมของสภาทนายความจึ ง จะมี สิ ท ธิ ป ระกอบวิช าชี พ
ทนายความได้ ดั ง นั้ น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถสมั ค รเข้ า รั บ การฝึ กอบรมวิ ช าว่ า ความของสภา
ทนายความได้ร ะหว่า งที่ ก ํา ลัง ศึ ก ษา คณะนิ ติ ศ าสตร์ จึ ง เห็ น ควรปรั บ ปรุ ง การให้ คุ ณ วุฒิ อ นุ ป ริ ญ ญาเพิ่ ม เติ ม สํา หรั บ
นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาครบทุ ก รายวิ ช าที่ ก ํ า หนดตามเกณฑ์ ก ารให้ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อนุ ปริ ญญา สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์
ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ. 2548
4.

จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี ไม่นอ้ ยกว่า 142 หน่วยกิต และระดับอนุปริ ญญาไม่นอ้ ยกว่า 109 หน่วยกิต

5.

รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับอนุปริ ญญา 3 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
การจัดการเรี ยนการสอน เป็ นภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาหลักเป็ นตําราภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
1. สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2. สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอนหรื อสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
4. รับเข้าตามโครงการพิเศษ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ผูม้ ี สิทธิ์ ขอรั บปริ ญญา จะต้องศึ กษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตไม่น้อยกว่า 142
หน่ วยกิ ตและได้แต้มเฉลี่ ยสะสมไม่ ต่ าํ กว่า 2.00
สําหรั บกรณี ที่ นักศึ กษาเรี ยนครบตามหลักสู ตรแต่ ได้แต้มเฉลี่ ย
สะสมตํ่ากว่า 2.00 แต่ ไม่ ต่ าํ กว่า 1.75 อาจขอรั บอนุ ปริ ญญาได้ (เป็ นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้
อนุ ป ริ ญญา สํ า หรั บ ผู ้ที่ ส อบไล่ ไ ด้ ค รบทุ ก ลัก ษณะวิ ช าตามหลัก สู ต รปริ ญญาตรี พ.ศ. 2549) นั ก ศึ ก ษาจะต้อ งใช้
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
ระดับอนุปริญญา
ผูม้ ีสิทธิ์ ขอรับอนุ ปริ ญญาและ/หรื อเที ยบเท่าต้องศึ กษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสู ตรนิ ติศาสตร-บัณฑิต ไม่น้อยกว่า 109
หน่วยกิต และแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00 นักศึกษาจะต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี การศึกษา)
และไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
6.

7.

สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 ปรับปรุ งจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553) เปิ ด
สอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 ได้รับความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตในการประชุมครั้งที่
1/2554 วันที่ 31 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2554
 คณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
 คณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
 คณะกรรมการบริ หารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่
19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
 คณะกรรมการบริ หารของสภา มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่
2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่
2/2555 วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555
ภายในปี พ.ศ. 2557
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8.

อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
(1) นิติกร
(2) ที่ปรึ กษากฎหมาย / ทนายความ
(3) ผูพ้ ิพากษา
(4) อัยการ
(5) ข้าราชการในสายตุลาการ
(6) ตํารวจ / ทหาร
(7) ปลัดอําเภอ
(8) ข้าราชการในสายปกครอง
(9) นักการเมือง
(10) นักวิชาการ
(11) อาชีพใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

9.

ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

ตําแหน่ งทางวิชาการ

เลขบัตรประชาชน

1.นายอวยชัย
คูหากาญจน์

- น.บ. (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2534)
- น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2537)
- LL.M., Harvard Law School, U.S.A.
(ค.ศ.1999)
- M.B.A., Mount Saint Mary's College,
(Hons), U.S.A. (ค.ศ.1998)

อาจารย์

3-1002-00252-19-8

2. นายนิก สุนทรธัย

- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2525)
- น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2535)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3-1017-00320-02-9
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ชื่อ – สกุล
3. นายช. ชยินทร์
เพ็ชญไพศิษฏ์

4. นางสาวภัทรวดี
ยังน้อย
5.นายวุฒิชยั เต็งพงศธร

10.

คุณวุฒิ

ตําแหน่ งทาง วิชาการ

เลขบัตรประชาชน

- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ.2526)
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา (พ.ศ.2528)
- น.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2554
- ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง
รุ่ นที่ 2 พ.ศ.2554
- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2533)
- น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2538)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3-1002-01708-05-5

อาจารย์

3-1199-00442-62-1

อาจารย์

3-1015-00098-98-5

- น.บ. (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2546)
- น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2549)

สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18ถนนบางนา–ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ฝึกงาน การฝึ กปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่ องจากการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะในปี 2558 ประเทศ
ไทยจะก้าวสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community หรื อ AEC) ซึ่ งจะทําให้กลุ่มประเทศ
อาเซี ยนเป็ นตลาดเดี ยว มีการเคลื่อนย้ายปั จจัยการผลิต วัตถุดิบและแรงงานได้อย่างเสรี มากขึ้ น มีการทําธุ รกรรม การค้า
ขาย การลงทุนในระหว่างกลุ่มประชาชาคมอาเซี ยนมากขึ้น ดังนั้นจึ งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการทําสัญญาทางกฎหมาย
ต่าง ๆ นักศึ กษาจึ งจําเป็ นต้องมีความรู ้กฎหมายในด้านต่าง ๆ และที่ สาํ คัญต้องสามารถนําความรู ้ไปใช้ได้จริ ง มีความรู ้
พื้นฐานและสามารถร่ างสัญญาพื้นฐานได้
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11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัย และเหมาะกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและความต้องการของหน่ วยงานต่าง ๆ และในขณะเดี ยวกันนักศึ กษาควร
เรี ยนรู ้ถึงประวัติศาสตร์และการพัฒนากฎหมายไทย ซึ่งคณะนิ ติศาสตร์ ได้พฒั นาเนื้ อหาของหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยน
การสอนที่มุ่งเน้นการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อให้นกั ศึกษาได้เกิดการเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาการและการ
ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งจะช่วยนักศึกษาอย่างมากในการทํางาน
12.

ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกจึ ง จํา เป็ นต้อ งพัฒ นาหลัก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที่ มี ศัก ยภาพและสามารถ
ปรับ เปลี ่ย นได้ต ามการเปลี ่ย นแปลงของสัง คม และรองรับ กระแสการมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาและสื บ สานการใช้
ภาษาไทยและวัฒ นธรรมไทยอัน เป็ นมรดกอัน ลํ้า ค่ า ของชาติ ไ ทย ในขณะเดี ย วกัน ก็ ต ้อ งเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาทัก ษะทาง
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมการทําธุรกิจของประเทศต่างๆ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความชํานาญด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้ง
ไทยและต่างประเทศ มีทกั ษะการสื่ อสารด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสามารถที่จะปฏิบตั ิงานในองค์กรทางธุรกิจต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และต้องปลูกฝังให้นกั ศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ ป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เ น้น ความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการในระดับ
มาตรฐานสากล จึงได้กาํ หนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยข้อหนึ่ งไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2554 คือ การ
ผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีคุณภาพ และคุ ณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และประเทศตามแนวคิ ดปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ด้วยความสําคัญตามพันธกิจดังกล่าว ผนวกกับการศึกษาข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม คณะนิ ติศาสตร์ จึงเห็นควร
ปรับปรุ งหลักสู ตร โดยเน้นการผลิตบัณ ฑิ ต ให้มี ค วามรู ้ คู่คุ ณ ธรรมและเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ก ฎหมายที่ นาํ ไปใช้ไ ด้จ ริ ง และ
ปฏิ บัติได้จริ ง สอดคล้องและตอบสนองต่อพันธกิจและปณิ ธานของมหาวิทยาลัย
13.

ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอืน่
วิช าในกลุ่ม หมวดวิช าศึ ก ษาทั่ว ไป เปิ ดสอนโดยสาขาวิช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ สาขาวิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
รายวิชา LA 2123 กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน สอนให้กบั นักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์ LA 2133
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย สอนให้กบั นักศึกษาคณะเทคนิ คการแพทย์และคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
และ LA 2803 กฎหมายธุรกิจ สอนให้นกั ศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

7
13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ซึ่งมีคณบดีและผูช้ ่วยคณบดี
เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก โดยทํางานประสานกับสํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักพัฒนาวิชาการ ทั้งด้านเนื้อหาสาระ การจัด
ตารางเรี ยนและตารางสอบ ตลอดจนความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1.

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิตบัณฑิตที่ มีความรอบรู ้ มีทกั ษะในวิชาชีพนักกฎหมาย สามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ งอย่างมีคุณภาพ
มีคุณธรรม จริ ยธรรมและนิติธรรม
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู ้ทางด้านกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงต่าง ๆ และเป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้กฎหมายได้ถูกต้อง รู ้จกั ใช้เหตุผล เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ทั้งในด้านการ
ตีความ และเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายที่มีจริ ยธรรมในวิชาชีพและมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
5. เพื่อให้บณ
ั ฑิตสามารถนําองค์ความรู ้ทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้อย่างถูกต้อง

2.

แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
- ปรับปรุ งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ให้มีมาตรฐานไม่ต่าํ กว่าที่ สกอ. กําหนด

กลยุทธ์
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าสมํ่าเสมอ
- เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารการปรับปรุ งหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม

กลยุทธ์
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านกฎหมาย

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนและ - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยน
บริ การวิชาการ ให้มีประสบการณ์จากการ การสอนให้ทาํ งานบริ การวิชาการ
นําความรู ้ทางกฎหมายไปปฏิบตั ิงานจริ ง
แก่องค์กรภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บณ
ั ฑิตของ
ผูป้ ระกอบการ
- เอกสารแสดงระดับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี
- ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยแบ่งปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ ออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1
และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่ งเป็ นภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิม
พระเกี ยรติวา่ ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย ในภาคฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2.

การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถนุ ายน - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
- ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
(1) เป็ นผูม้ ีความรู ้สอบไล่ได้ไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสู ตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรื อมีความรู ้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณี โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้
กระทําโดยประมาท หรื อความผิดอันเป็ นลหุโทษ
(3) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากความประพฤติเสื่ อมเสี ย
(4) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต
(5) ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคอื่นที่สงั คมรังเกียจ
(6) มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
การรับสมัครผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเพื่อเข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
(2) สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรื อสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
(4) รับเข้าตามโครงการพิเศษ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม

2555
120
60
37
53
270

2556
120
108
57
36
321

ปี การศึกษา
2557
120
108
103
55
386

หมายเหตุ : คาดว่าปี แรกจะมีนกั ศึกษาลาออกและสอบไม่ผา่ น 10%
ปี ที่ 2 และปี ที่ 3 คาดว่าจะมีนกั ศึกษาลาออกและสอบไม่ผา่ น 5%

2558
120
108
103
98
429

2559
120
108
103
98
429
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา + ค่าลงทะเบียน
จํานวนนักศึกษา (คน)
รวมรายรับ (บาท)

ปี งบประมาณ
2555

270
12,162,900

2556

321
14,593,200

2557

386
17,725,650

2558

429
19,684,550

2559

429
19,684,550

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย บาท)
หมวดเงิน

ปี งบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

1,020,000

1,224,000

1,428,000

1.2 อาจารย์ประจําร่ วมสอน
2. ค่ าใช้ จ่ายดําเนินการ (ห้ องเรียน)
3. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง *
รวม ก
ข .งบลงทุน
1. ค่าหนังสื อ/ตํารา/วารสาร
2. ค่าครุ ภณั ฑ์
3. วัสดุ /อุปกรณ์ทางการศึกษา
รวม ข
รวม (ก)+(ข)
จํานวนนักศึกษา **
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาทต่ อปี )

349,700
349,700
349,700
2,415,000 3,292,500 3,300,000
4,861,301 5,779,547 6,949,861
8,646,001 10,645,747 12,027,561

349,700
349,700
2,955,000 2,955,000
7,724,068 7,724,068
12,660,768 12,864,768

100,000
100,000 100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
500,000
500,000
500,000
9,146,001 11,145,747 12,527,561
270
321
386
33,874
34,722
32,455

100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
500,000
500,000
13,160,768 13,364,768
429
429
30,678
31,153

1. ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร
1,632,000

1,836,000

หมายเหตุ
*หมายถึง ค่าใช้ จ่ายส่ วนกลาง เป็ น เป็ นค่ าเฉลีย่ จากค่ าใช้ จ่ายส่ วนสนับสนุนการเรียนการสอน และ การบริหาร ประกอบด้ วย เงินเดือน หนังสื อ
ค่าสาธารณูปโภค เอกสารประกอบการสอน เจ้ าหน้ าที่รักษาความสะอาด/รักษาความปลอดภัย ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานความร่ วมมือต่ าง ๆ
**หมายถึง จํานวนนักศึกษารวมหลักสู ตรเก่ าและหลักสู ตรปรับปรุ ง
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยนตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติวา่ ด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การและระเบี ยบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 6 (ภาคผนวก ก)

หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสู ตร

รหัสวิชา (Course Number) ประกอบด้วยอักษรโรมัน 2 ตัว ตามด้วยเลข 4 หลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
EG = ภาษาอังกฤษ
CN = ภาษาจีน
GE = ศึกษาทัว่ ไป
LA = กฎหมาย
รหัสตัวเลข
เลขหลักพัน 100x - 699x
เลขหลักร้อยและหลักสิ บ
เลขหลักหน่วย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาระดับปริ ญญาตรี
ลําดับวิชา
หน่วยกิต

การกําหนดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนตามหน่ วยกิตรายวิชาใช้ รหัสดังนี้
A (B1/B2 - C1/C2 - D1/D2)
A หมายถึง จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1 หมายถึง จํานวนหน่วยกิตการบรรยาย
B2 หมายถึง จํานวนชัว่ โมงบรรยายต่อสัปดาห์
C1 หมายถึง จํานวนหน่วยกิตการฝึ กปฏิบตั ิในห้องทดลอง
C2 หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิในห้องทดลองต่อสัปดาห์
D1 หมายถึง จํานวนหน่วยกิตการฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม
D2 หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามต่อสัปดาห์
หมายเหตุ จํานวนหน่ วยกิตในวงเล็บรวมกันต้ องเท่ ากับจํานวนหน่ วยกิตรวมทั้งหมด B1+C1+D1 = A
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
 ระดับปริญญาตรี
1. จํานวนหน่ วยกิต จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 142 หน่วยกิต
2. โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา

ไม่ น้อยกว่ า

30

หน่ วยกิต

6
9
6
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ไม่ น้อยกว่ า

106
89
17

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า

6

หน่ วยกิต

3. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
(Health and Quality of Life Development)
GE 1082 โลกทัศน์กบั การดําเนินชีวติ
(World View and Ways of Life)
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวติ
(Psychology for Living)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
(Thailand in Contemporary World Events)
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
(Life and Sufficiency Economy)

30 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต Prerequisite
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
9 หน่ วยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
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รหัสวิชา
รายวิชา
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
GE 2212 ภาวะผูน้ าํ กับการจัดการ
(Leadership and Management)
GE 2241 ทักษะการเรี ยนรู ้ในระดับอุดมศึกษา
(Learning Skills in Higher Education)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู ้
(Information Technology and Learning)
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
(Skills and Process of Thinking)
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใช้เหตุผลในชีวติ ประจําวัน
(Logic : Reasoning for Daily Life)
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่ อสาร
(Thai and Communication)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
(English for Communication I)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
(English for Communication II)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
EG 2413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 1
(English for Professional Purposes I)
EG 2423 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 2

หน่ วยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)

6 หน่ วยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
9 หน่ วยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

GE 1053

106 หน่ วยกิต
89 หน่ วยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

(English for Purposes II)
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล
(Law on Persons)
LA 1023 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
(Fundamental Legal Principles)
LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทัว่ ไป
(Criminal Law :General Principles)

Prerequisite

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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รหัสวิชา

รายวิชา
หน่ วยกิต Prerequisite
LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย์
3(3/3-0-0)
(Property Law)
LA 2023 มูลหนี้ 1
3(3/3-0-0)
(Sources of Obligations I)
LA 2032 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2(2/2-0-0)
(Constitutional Law and Political Institutions)
3(3/3-0-0)
LA 2033 ผลแห่งหนี้
(Effect of Obligations)
LA 2042 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 1
2(2/2-0-0)
(Specific Contracts I)
LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
2(2/2-0-0)
(Judiciary Process and Thai Court System)
3(3/3-0-0)
LA2023
LA 2063 มูลหนี้ 2
(Sources of Obligations II)
LA 2072 กฎหมายว่าด้วยการกูย้ มื และหลักประกัน
2(2/2-0-0)
(Loan and Security Transactions)
2(2/2-0-0)
LA 2082 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 2
(Specific Contracts II)
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(3/3-0-0)
(Criminal Law : Specific Offences)
LA 2102 หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
2(2/2-0-0)
(General Principles of Public Law)
2(2/2-0-0)
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
(Family Law)
3(3/3-0-0)
LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจ
(Law on Business Organizations)
LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
4(4/4-0-0)
(Civil Procedure Law)
LA 3043 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3/3-0-0)
(Law of Evidence)
LA 3062 กฎหมายแรงงาน
2(2/2-0-0)
(Labour Law)
LA 3073 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
3(3/3-0-0)
(Negotiable Instruments)
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รหัสวิชา
รายวิชา
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก
(Succession Law)
LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Criminal Law : Specific Offences)
LA 3103 กฎหมายปกครอง
(Administrative Law)
LA 3112 นิติปรัชญา
(Legal Philosophy)
LA 3122 การระงับข้อพิพาท
(Judiciary Dispute Resolution)
LA 3133 กฎหมายภาษีอากร
(Taxation)
LA 3313 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
(Field Experience in Law)
LA 4013 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
(Public International Law)
LA 4023 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(Private International Law)
LA 4032 การเจรจาต่อรองและการร่ างสัญญา
(Contract Negotiation and Drafting)
LA 4042 การให้คาํ แนะนํากฎหมายและโนตารี พบั บลิค
( LegaCounseling and Notary Public)
LA 4043 ประวัติศาสตร์กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย
(History and Development of Law)
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่ น้อยกว่ า
CN 3763 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 1
(Chinese for Professional Purposes I)
CN 3773 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 2
(Chinese for Professional Purposes II)
LA 2112 เศรษฐศาสตร์สาํ หรับนักกฎหมาย
(Economics for Lawyer)
LA 3113 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(Consumer Protection Law)

หน่ วยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(0-0-3/12)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
17 หน่ วยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

CN3763
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รหัสวิชา
รายวิชา
LA 3142 การบัญชีสาํ หรับนักกฎหมาย
(Accounting for Lawyers)
LA 3152 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
(Business Law in English)
LA 3162 กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
(Intellectual Property Law)
LA 3172 กฎหมายป้ องกันการผูกขาด
(Anti -Trust Law)
LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
(Seminar on Business Law)
LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย์
(Securities Regulations)
LA 3202 กฎหมายธนาคาร
(Banking Law)
LA 3213 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1
(International Economic Law I)
LA 3222 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)
LA 3223 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2
(International Economic Law II)
LA 3232 สัญญาระหว่างประเทศ
(International Contract)
LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Transaction Law)
LA 3252 กฎหมายล้มละลาย
(Bankruptcy Law)
LA 3262 กฎหมายประกันภัยและธุรกิจประกันภัย
(Insurance Law and Insurance Business)
LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ
(Business Crime)
LA 3302 กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา
(International Law and Development)
LA 3303 การว่าความและศาลจําลอง
(Litigation and Moot Court)

หน่ วยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

LA3213
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รหัสวิชา
รายวิชา
หน่ วยกิต Prerequisite
LA 3312 กฎหมายที่ดินและนโยบายการใช้ที่ดิน
2(2/2-0-0)
(Law on Land Used and Policy)
LA 3322 กฎหมายธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2(2/2-0-0)
(Real Estate Law)
LA 3332 กฎหมายการท่องเที่ยว
2(2/2-0-0)
(Law on Tourism)
LA 3342 กฎหมายสิ่ งแวดล้อม
2(2/2-0-0)
(Environmental Law)
LA 3353 กฎหมายพาณิ ชย์นาวี
3(3/3-0-0)
(Maritime Law)
LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Law)
LA 3372 กฎหมายการตลาด
2(2/2-0-0)
(Law on Marketing)
LA 3382 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
2(2/2-0-0)
(Law on Natural Resource Management)
2(2/2-0-0)
LA 3412 กฎหมายการลงทุน
(Investment Law )
LA 3422 การอนุญาโตตุลาการทางการค้า
2(2/2-0-0)
(Commercial Arbitration)
LA 3432 คอมพิวเตอร์สาํ หรับนักกฎหมาย
2(1/1-1/2-0)
(Computer for Lawyers)
LA 3442 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2/2-0-0)
(Principles of Legal Profession)
LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน
2(2/2-0-0)
(Business Transaction Law in China )
LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายของประเทศจีน 2(2/2-0-0)
(Law System and Legal Institution China)
LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
2(2/2-0-0)
( Investment Law in China )
LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ 2(2/2-0-0)
ในประเทศจีน (Real Estate Law in China)
LA 3492 ภาษากฎหมายจีน
2(2/2-0-0)
(Legal Chinese)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
6
หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากหมวดวิชาเลือกเสรี ที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ ได้ตามความสนใจ

 ระดับอนุปริ ญญา

1. จํานวนหน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 109 หน่วยกิต
2. โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า
30
หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
- กลุ่มสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
6
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
9
หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ไม่ น้อยกว่ า

76
76

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า

3

หน่ วยกิต

3. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
(Health and Quality of Life Development)
GE 1082 โลกทัศน์กบั การดําเนินชีวติ
(World View and Ways of Life)
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวติ
(Psychology for Living)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
(Thailand in Contemporary World Events)
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
(Life and Sufficiency Economy)

30 หน่ วยกิต
6
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต Prerequisite
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
9
หน่ วยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
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รหัสวิชา
รายวิชา
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
GE 2212 ภาวะผูน้ าํ กับการจัดการ
(Leadership and Management)
GE 2241 ทักษะการเรี ยนรู ้ในระดับอุดมศึกษา
(Learning Skills in Higher Education)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู ้
(Information Technology and Learning)
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
(Skills and Process of Thinking)
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใช้เหตุผลในชีวติ ประจําวัน
(Logic : Reasoning for Daily Life)
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่ อสาร
(Thai and Communication)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
(English for Communication I)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
(English for Communication II)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
รายวิชา
EG 2413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 1
(English for Professional Purposes I)
EG 2423 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 2

หน่ วยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)

6
หน่ วยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
9
หน่ วยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

76

หน่ วยกิต
76
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต Prerequisite
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

(English for Purposes II)
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล
(Law on Persons)
LA 1023 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
(Fundamental Legal Principles)

Prerequisite

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
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รหัสวิชา
รายวิชา
LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทัว่ ไป
(Criminal Law :General Principles)
LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย์
(Property Law)
LA 2023 มูลหนี้ 1
(Sources of Obligations I)
LA 2032 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
(Constitutional Law and Political Institutions)
LA 2033 ผลแห่งหนี้
(Effect of Obligations)
LA 2042 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 1
(Specific Contracts I)
LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
(Judiciary Process and Thai Court System)
LA 2063 มูลหนี้ 2
(Sources of Obligations II)
LA 2072 กฎหมายว่าด้วยการกูย้ มื และหลักประกัน
(Loan and Security Transactions)
LA 2082 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 2
(Specific Contracts II)
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
(Criminal Law : Specific Offences)
LA 2102 หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
(General Principles of Public Law)
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
(Family Law)
LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจ
(Law on Business Organizations)
LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(Civil Procedure Law)
LA 3043 กฎหมายลักษณะพยาน
(Law of Evidence)
LA 3062 กฎหมายแรงงาน
(Labour Law)

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

Prerequisite
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รหัสวิชา
รายวิชา
LA 3073 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
(Negotiable Instruments)
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก
(Succession Law)
LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Criminal Law : Specific Offences)
LA 3103 กฎหมายปกครอง
(Administrative Law)
LA 3112 นิติปรัชญา
(Legal Philosophy)
LA 3122 การระงับข้อพิพาท
(Judiciary Dispute Resolution)
LA 3133 กฎหมายภาษีอากร
(Taxation)
LA 3313 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
(Field Experience in Law)

หน่ วยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(0-0-3/12)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากหมวดวิชาเลือกเสรี ที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ ได้ตามความสนใจ
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3.2 ตารางแสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
GE 1043
GE 1053
GE 1082
GE 2202
GE 1102
GE 1132
GE 2222
GE 2241
LA 1012

ภาษาไทยกับการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
โลกทัศน์กบั การดําเนินชีวติ
กฎหมายกับสังคม
ไทยกับสภาวการณ์โลก
ทักษะและกระบวนการคิด
ตรรกวิทยา: การใช้เหตุผลใน
ชีวติ ประจําวัน
ทักษะการเรี ยนรู ้ในระดับอุดมศึกษา
กฎหมายลักษณะบุคคล
รวม

หน่ วยกิต
3
3
2
2
2
2
2

1
1
2
2
19
18
19 หน่ วยกิต 20 ชั่วโมง/สัปดาห์

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
GE 1063
GE 1072
GE 1112
GE 1122
GE 1092
GE 2212
LA 1023
LA 1033

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึ กงาน
3
2
2
2
2
2
2
2
-

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู ้
จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวติ
ภาวะผูน้ าํ กับการจัดการ
หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
กฎหมายอาญาหลักทัว่ ไป
รวม
19 หน่ วยกิต 21 ชั่วโมง/สัปดาห์

หน่ วยกิต
3
2
2
2
2
2
3
3
19

2

-

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึ กงาน
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
17

4

-
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ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
EG 2413
LA 2013
LA 2023
LA 2033
LA 2042
LA 2052
LA 2102

หน่ วยกิต

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 1
กฎหมายลักษณะทรัพย์
มูลหนี้ 1
ผลแห่งหนี้
กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 1
กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
รวม

3
3
3
3
2
2
2
18

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึ กงาน
2
2
3
3
3
2
2
2
17
2
-

18 หน่ วยกิต 19 ชั่วโมง /สัปดาห์

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
EG 2423
LA 2063
LA 2072
LA 2082
LA 2093
LA 2032
LA 3062

หน่ วยกิต

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 2
มูลหนี้ 2
กฎหมายว่าด้วยการกูย้ มื และหลักประกัน
กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 2
กฎหมายอาญาภาคความผิด
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
กฎหมายแรงงาน
รวม

3
3
2
2
3
2
2
17

17 หน่ วยกิต 18 ชั่วโมง /สัปดาห์

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึ กงาน
2
2
3
2
2
3
2
2
16
2
-
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ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
LA 3012
LA 3023
LA 3034
LA 3043
LA 3073
………

หน่ วยกิต

กฎหมายลักษณะครอบครัว
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
เลือกเสรี (1)
รวม

2
3
4
3
3
2-3
17 - 18

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึ กงาน
2
3
4
3
3
2-3
17 - 18
-

17 -18 หน่ วยกิต 17 -18 ชั่วโมง /สัปดาห์

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
LA 3082
LA 3093
LA 3103
LA 3112
LA 3122
LA 3133
.. ….

หน่ วยกิต

กฎหมายลักษณะมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายปกครอง
นิติปรัชญา
การระงับข้อพิพาท
กฎหมายภาษีอากร
เลือกเสรี (2)
รวม

2
3
3
2
2
3
2-3
17 - 18

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึ กงาน
2
3
3
4
2
3
2-3
17 - 18

17 -18 หน่ วยกิต 17 -18 ชั่วโมง /สัปดาห์

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 3
LA 3313

หน่ วยกิต

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
รวม

3
3

3 หน่ วยกิต 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึ กงาน
12
12

25

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
LA 4013
LA 4023
LA 4032
LA 4042
LA 4043
……..
…………

หน่ วยกิต

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
การเจรจาต่อรองและการร่ างสัญญา
การให้คาํ แนะนํากฎหมายและ
โนตารี พบั บลิค
ประวัติศาสตร์กฎหมายและการพัฒนา
กฎหมาย
เอกเลือก (1)
เอกเลือก (2)
รวม

3
3
2
2

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึ กงาน
3
3
2
2
-

3

3

-

-

2
2
17

2
2
17

-

-

17 หน่ วยกิต 17 ชั่วโมง /สัปดาห์

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
……
……
……
……
……
……
……

เอกเลือก (3)
เอกเลือก (4)
เอกเลือก (5)
เอกเลือก (6)
เอกเลือก (7)
เอกเลือก (8)
เลือกเสรี (3)
รวม

หน่ วยกิต
3
2
2
2
2
2
2
13-15

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึ กงาน
3
2
2
2
2
2
2
13-15
-

13-15 หน่ วยกิต 13-15 ชั่วโมง/ สัปดาห์
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3. คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วย กิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่ วยกิต
GE 1072 สุ ขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2(1/1-1/2-0)
(Health and Quality of Life Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความจําเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ในการออกกําลังกาย การพัฒนาและเสริ มสร้างคุณภาพชี วิต
โครงสร้างและหน้าที่การทํางานของร่ างกายมนุษย์ หลักการและวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ สมรรถภาพทาง
กาย การป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย นันทนาการเพื่อสุ ขภาพ การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
การนําความรู ้และทักษะการออกกําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม การฝึ กภาคปฏิบตั ิ
GE 1082 โลกทัศน์ กบั การดําเนินชีวติ
2(2/2-0-0)
(World View and Ways of Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสํา คัญ ของโลกทัศ น์ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ โลกทัศ น์ เช่ น ศาสนาปรั ช ญา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สมั พันธ์กบั การดําเนินชีวติ การเข้าใจชีวติ แบบเชื่อมโยงทั้งในระดับปั จเจก สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมอย่างบูรณาการ การเลือกทางดําเนิ นชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานจริ ยธรรม
ทางปรัชญาและศาสนา ความรับผิดชอบ การอุทิศตนและการสร้างสรรค์สังคมที่จะนํามาซึ่งสันติสุขที่แท้จริ ง
GE 1092 จิตวิทยาเพือ่ การดํารงชีวติ
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศาสตร์ เ กี่ ย วกับ ความเข้า ใจตนเอง การตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของตน ความเข้า ใจผู ้อื่ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ การมีสุขภาพจิ ตที่ ดีในการดํารงชี วิต เสริ มสร้างการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การ
จัดการกับปั ญหาและการพัฒนาศักยภาพแห่งตน
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
9 หน่ วยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์ โลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เหตุการณ์ต่างๆ ของโลกและปั ญหาที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปั จจุบนั ที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อง การสื่ อสารและเทคโนโลยี ความขัดแย้ง ในภูมิ ภาคต่ างๆ ของโลก และการประสาน
ประโยชน์ การรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิ จ การแข่ งขันด้านการค้า บทบาทของไทยในเวที โลก การปรั บตัวของไทยกับ
สถานการณ์โลก แนวโน้มของสถานการณ์โลกในอนาคต ตลอดจนความร่ วมมือในการแก้ปัญหาของประชาคมโลก
เพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างยัง่ ยืน
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GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็ นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุ คคล ครอบครั ว และชุ มชน แนวทางการดํา เนิ น ชี วิต และการปฏิ บัติ ต นตามแนวทางของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งเกษตรทฤษฎี ใ หม่แ ละปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง กรณี ศึ ก ษาในโครงการพระราชดํา ริ
การประยุกต์เศรษฐกิ จพอเพียงในภาคธุ รกิ จและอุตสาหกรรม เศรษฐกิ จพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
กรณี ตวั อย่างเศรษฐกิจพอเพียง และการร่ วมเป็ นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสัง คม รัฐ กับ กฎหมาย ทฤษฎี แ ละแนวคิด ทางสัง คมวิท ยาทางกฎหมาย
ปฏิ สมั พันธ์ ระหว่างกฎหมายกับสังคมต่อการสร้างกฎเกณฑ์แห่ งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายในสภาพความจริ งของสังคม กรณี ศึกษาและสถานการณ์จาํ ลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบกฎหมาย
GE 2212 ภาวะผู้นํากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของผูน้ าํ และภาวะความเป็ นผูน้ าํ การพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการทางการจัดการ เพื่อ
พัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางด้านการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
GE 2241 ทักษะการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา
1(1/1-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรั ช ญาและวัต ถุป ระสงค์ข องมหาวิท ยาลัย ระบบการศึ ก ษาและหลัก สู ต รของมหาวิท ยาลัย การ
วางแผนการเรี ยน การสอบและประเมินผล เทคนิ คการฟัง การถาม-ตอบ การอ่าน การจดบันทึก และการเขียนเพื่อ
การเรี ยนในระดับอุดมศึกษา การแสวงหาความรู ้ การใช้แหล่งความรู ้ การพัฒนาตนเอง การสร้างวินัยในตนเอง การ
สร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมนักศึกษา
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
6 หน่ วยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม การสื่ อสารข้อมูล เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล การสื บค้นและการนําเสนอสารสนเทศเพื่อการแสวงหา
ความรู ้และการเรี ยนรู ้ในสังคมยุคสารสนเทศ สังคมดิจิทลั และสังคมแห่งปั ญญาที่มีต่อชีวติ และความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
2(2/2-0-0)
(Skills and Process of Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและขอบข่ายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธีการสร้างทักษะการคิด การคิดอย่างเป็ นระบบ การ
คิดอย่างมีเหตุผล การคิดในเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการเขียนแผนผังความคิด
การตรวจสอบความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขในสถานการณ์และประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใช้ เหตุผลในชีวติ ประจําวัน
2(2/2-0-0)
(Logic : Reasoning for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของการใช้เหตุผล วิธีเสนอความคิดเชิงการใช้เหตุผลและการอ้า งเหตุผล
วิเคราะห์ โครงสร้ างการอ้างเหตุผล องค์ประกอบและเกณฑ์ต ดั สิ น การอ้างเหตุผ ล การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย
และอุปนัย การอ้า งเหตุ ผ ลแบบนิ ร นัย กับ วิธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ ข้อผิดพลาดในการอ้างเหตุผลและการให้บท
นิยาม
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่ วยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai and Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การฟังและการอ่านจับใจความ การ
พูดในที่ ประชุ ม การเขี ยนความเรี ยงต่างๆ การใช้ภาษาสื่ อมวลชน การอ่านสิ่ งพิม พ์ป ระเภทต่า งๆ เพื่อ เป็ น
เครื่ องมือในการศึ กษาหาความรู ้และการใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน การรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งฐานะผูร้ ับสาร และผูส้ ่งสาร
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GE 1053 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ภาษาทั้งสี่ ดา้ น คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฟังและการพูดใน
ชีวติ ประจําวัน การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนบันทึกอย่างง่าย เพือ่ การสื่ อสาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
วิชาบังคับก่อน : GE 1053
ทักษะในการใช้ศพั ท์ สํานวน แสลงและสุ ภาษิต การสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อในชี วิตประจําวัน
ในเรื่ องต่าง ๆ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนอนุเฉท จดหมายและความเรี ยงแบบต่าง ๆ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 106 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
89 หน่ วยกิต
EG 2413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิตศิ าสตร์ 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Professional Purposes I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึ กทักษะการอ่านรายงานข่าว บทบรรณาธิการ บทความ และเรื่ องที่เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับกฎหมายและสังคม การ
เขียนโน้ตย่อ สรุ ปย่อของบทความและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
EG 2423 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิตศิ าสตร์ 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Purposes II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึ กการอ่านและการเขียนโดยเน้นทักษะการเขียนสรุ ปเกี่ยวกับรายงานข่าว บทบรรณาธิการ บทความวารสาร
รายงานคดีในศาล และบทความกึ่งวิชาการ ที่มีเนื้อหาด้านกฎหมายและสังคม การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล
2(2/2-0-0)
(Law on Persons)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายบุคคล บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภูมิลาํ เนา และความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย
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LA 1023 หลักพืน้ ฐานแห่ งกฎหมาย
3(3/3-0-0)
(Fundamental Legal Principles)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย วิวฒั นาการ หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน ความสัมพันธ์ของวิชากฎหมายกับ
ศาสตร์ แขนงอื่น ๆ การใช้แ ละการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย หลักผูท้ รงสิ ทธิ ในกฎหมาย ประเภท
ของสิ ทธิ การใช้สิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่ งสิ ทธิ หลักฐานแห่ งสิ ทธิ หลักสําคัญในกฎหมาย
ลักษณะต่าง ๆ
LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทัว่ ไป
3(3/3-0-0)
(Criminal Law :General Principles)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทัว่ ไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา
การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผูส้ นับสนุ น การกระทําความผิดหลายบทหรื อหลายกระทง การกระทําความผิดอีก
อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย์
3(3/3-0-0)
(Property Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก กฎหมายเกี่ ย วกับ ทรัพ ย์แ ละทรัพ ย์สิ น การได้ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ แดนแห่ ง กรรมสิ ท ธิ์ การใช้
กรรมสิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์รวม ทรัพยสิ ทธิประเภทต่าง ๆ
LA 2023 มูลหนี้ 1
3(3/3-0-0)
(Sources of Obligations I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา มูลแห่งหนี้ที่เกิดจากสัญญา ระยะเวลา อายุความ กฎหมาย
เกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม
LA 2032 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2(2/2-0-0)
(Constitutional Law and Political Institutions)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทํารัฐธรรมนูญ อํานาจอธิ ปไตย องค์กรต่าง ๆ ทาง
การเมือง กระบวนการทางนิ ติบญ
ั ญัติ สิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าที่ ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุ ม มิ ใ ห้
กฎหมายขัดกับรั ฐธรรมนู ญ

31
LA 2033 ผลแห่ งหนี้
(Effect of Obligations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัตถุแห่งหนี้ ผลธรรมดาและผลพิเศษแห่งหนี้ ความระงับแห่งหนี้

3(3/3-0-0)

LA 2042 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 1
(Specific Contracts I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้ อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ

2(2/2-0-0)

LA 2052 กระบวนการยุตธิ รรมและระบบศาลไทย
2(2/2-0-0)
(Judiciary Process and Thai Court System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญา ระบบศาลเดี่ ยว ศาลคู่ หรื อศาลชํานัญพิเศษ โครงสร้าง
และการบริ หารงานของศาลยุติธรรม
LA 2063 มูลหนี้ 2
3(3/3-0-0)
(Sources of Obligations II)
วิชาบังคับก่อน : LA 2023
มูลแห่ งหนี้ อนั เกิ ดจากการละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
LA 2072 กฎหมายว่ าด้ วยการกู้ยมื และหลักประกัน
2(2/2-0-0)
(Loan and Security Transactions)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกูย้ มื คํ้าประกัน จํานอง จํานํา และหลักประกันแห่งหนี้ประเภทต่าง ๆ
LA 2082 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 2
(Specific Contracts II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้าประเภทต่าง ๆ

2(2/2-0-0)

32
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(3/3-0-0)
(Criminal Law : Specific Offences)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2ของประมวลกฎหมายอาญาและความผิด
ลหุ โทษฐานต่าง ๆ
LA 2102 หลักทัว่ ไปเกีย่ วกับกฎหมายมหาชน
2(2/2-0-0)
(General Principles of Public Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวฒั นาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทัว่ ไป และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัด
โครงสร้างทางปกครองในรัฐ อํานาจและทฤษฎี สาํ คัญเกี่ ยวกับการใช้อาํ นาจ โดยเฉพาะการแบ่งแยกการใช้
อํานาจอธิปไตย อํานาจดุลยพินิจและอํานาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง การใช้อาํ นาจของศาลปกครอง
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
2(2/2-0-0)
(Family Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลัก กฎหมายครอบครัว การหมั้น การสมรส การหย่า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสามีแ ละภริ ย า
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู
LA 3023 กฎหมายเกีย่ วกับองค์กรทางธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Law on Business Organizations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภท การจัดตั้ง โครงสร้ างขององค์กรธุ รกิ จประเภทห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั และบริ ษทั มหาชนจํากัด
การเงิ น การระดมทุน การบริ หารจัดการ การจัดการภายในและการควบคุมการบริ หารจัดการขององค์กร
ธุ รกิ จ การเข้าสู่ ตาํ แหน่ง อํานาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ ือ
หุ ้น กรรมการ ผูบ้ ริ หารกับบุคคลภายนอก ความรับผิดทางอาญาขององค์กรธุรกิจ กรรมการและผูบ้ ริ หาร
LA 3034 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง
4 (4/4-0-0)
(Civil Procedure Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททัว่ ไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และ
ฏีกา วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษาและการดําเนินคดีแพ่งในชั้นบังคับคดี การยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์
ร้องขัดทรัพย์ การเฉลี่ยทรัพย์และขอกันส่ วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค
๓ และ ภาค ๔
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LA 3043 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3/3-0-0)
(Law of Evidence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักกฎหมาย ว่าด้วยพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญา การมาศาล และการซักถามพยานการ
นําสื บพยานเอกสาร การตรวจหลักฐานโดยศาลและการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญโดยศาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
LA 3062 กฎหมายแรงงาน
2(2/2-0-0)
(Labour Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวฒั นาการและหลักทัว่ ไปของกฎหมายแรงงาน ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญา
จ้างทําของ การคุม้ ครองแรงงาน การคุม้ ครองแรงงานของคนต่างด้าว แรงงานสัมพันธ์ การระงับข้อพิพาทแรงงาน
และการพิจารณาคดีแรงงาน
LA 3073 กฎหมายตราสารเปลีย่ นมือ
3(3/3-0-0)
(Negotiable Instruments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัด ตัว๋ เงิน และตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่าง ๆ
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก
2(2/2-0-0)
(Succession Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก สิ ทธิ โดยธรรมในการรับมรดก พินยั กรรม วิธีจดั การและปั นทรัพย์มรดก
LA 3093 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
3(3/3-0-0)
(Criminal Procedure Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทัว่ ไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้ องคดีอาญา วิธีพิจารณาใน
ศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา
LA 3103 กฎหมายปกครอง
3(3/3-0-0)
(Administrative Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทัว่ ไปและลักษณะสําคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ ายปกครอง การกระทําทางปกครอง ผลบังคับของ
คํา สั ่ง ทางปกครอง การเพิก ถอนคํา สั ่ง ทางปกครอง มาตรการบัง คับ ทางปกครอง วิธี ป ฏิ บ ัต ิ ข อง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง บริ การสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริ หาร
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LA 3112 นิตปิ รัชญา
2(2/2-0-0)
(Legal Philosophy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสํานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็ นรากฐานของ
ทฤษฎี กฎหมายโดยเน้นเรื่ องความหมายของกฎหมาย อํานาจอธิ ปไตย โทษ สิ ทธิ ความยุติธรรม ความเป็ น
ธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย
LA 3122 การระงับข้ อพิพาท
2(2/2-0-0)
(Judiciary Dispute Resolutio)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ความหมาย ลักษณะ รู ปแบบ สัญญา วิธีพิจารณาคําชี้ขาด
การบังคับตามคําชี้ขาดตลอดจนผลของคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
LA 3133 กฎหมายภาษีอากร
3(3/3-0-0)
(Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ นโยบายและทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับภาษีอากร หลักการเบื้ องต้นเกี่ ยวกับภาษี เงิ นได้ ทั้งภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
LA 3313 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพกฎหมาย
3(0-0-3/12)
(Field Experience in Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประกอบวิชาชีพกฎหมาย ให้รู้จริ ง ปฏิบตั ิได้จริ งยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการและการให้คาํ แนะนํากฎหมาย การร่ างและตรวจสัญญา การเสี ยภาษีอากร การเรี ยบเรี ยงคําฟ้ อง การ
สื บพยาน การเรี ยงคําพิพากษา การเรี ยงคําให้การ การเรี ยงคําฟ้ องอุทธรณ์ ฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ศาลส่งเสริ มและพัฒนาให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อพร้อมสู่วชิ าชีพกฎหมาย
LA 4013 กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกดดีเมือง
3(3/3-0-0)
(Public International Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ บ่อเกิ ดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี เมือง บุคคลในกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีเมือง การใช้อาํ นาจรัฐ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ความ
รับผิดระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาทของรัฐ
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LA 4023 กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3/3-0-0)
(Private International Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและ
คนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การดําเนินคดีที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ
LA 4032 การเจรจาต่ อรองและการร่ างสัญญา
2(2/2-0-0)
(Contract Negotiation and Drafting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ กระบวนการ การวางแผน การเตรี ยมประเด็น และทักษะการเจรจาต่อรอง การร่ างสัญญา
สถานการณ์จาํ ลองในการเจรจาต่อรองและการร่ างสัญญา
LA 4042 การให้ คาํ แนะนํากฎหมายและโนตารีพบั บลิค
2(2/2-0-0)
(Legal Counseling and Notary Public)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การให้คาํ แนะนําทางกฎหมาย ข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท เกี่ ยวกับข้อตกลงทางธุ รกิ จการค้า การทํานิ ติกรรม
สัญญา การวิเคราะห์ผลแห่ งสัญญา การให้คาํ แนะนําการดําเนิ นการเพื่อยุติขอ้ พิพาทโดยกระบวนการทาง
กฎหมายหรื อ กระบวนการทางเลือ ก เช่น การประนี ประนอมยอมความ การไกล่เ กลี่ย ข้อพิพ าทและการ
อนุ ญาโตตุลาการ รวมทั้งระบบการจัดทําและจัดเก็บเอกสารทางกฎหมาย การศึ กษาเกี่ ยวกับระบบโนตา
รี พบั บลิค การแปลและการรับรองเอกสารทางกฎหมาย
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่ น้อยกว่ า 17 หน่ วยกิต
CN 3763 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิตศิ าสตร์ I
3(2/2-1/2-0)
(Chinese for Professional Purposes I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ภาษาทั้งสี่ ดา้ น คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ฝึ กทักษะการอ่านรายงาน ร่ างบทความ และ
เรื่ องที่ เป็ นปั ญหาเกี่ ยวกับกฎหมายและสังคม การเขียนโน้ตย่อ สรุ ปย่อของบทความและการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
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CN 3773 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิตศิ าสตร์ II
3(2/2-1/2-0)
(Chinese for Professional Purposes II)
วิชาบังคับก่อน : CN 3763
ฝึ กการอ่านและการเขี ยนโดยเน้นทักษะการเขียนสรุ ปเกี่ ยวกับรายงานข่าว บทบรรณาธิ การ บทความ
วารสาร รายงานคดี ในศาลและบทความกึ่ งวิชาการที่ มีเนื้ อหาด้านกฎหมายและสังคมการอภิปรายในหัวข้อที
เกี่ยวข้อง
LA 2112 เศรษฐศาสตร์ สําหรับนักกฎหมาย
2(2/2-0-0)
(Economics for Lawyer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ กบั นิ ติศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้นที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
เรี ยน นิ ติศาสตร์ บทบาทของกฎหมายต่อกลไกทางเศรษฐกิ จทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน ทางเลื อกในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยกลไกทางเศรษฐศาสตร์ และกลไกทางกฎหมาย แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่ มีอิทธิ พลต่อ
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ
LA 3113 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3/3-0-0)
(Consumer Protection Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎี และที่ มาของกฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค กฎเกณฑ์แห่ งกฎหมายเพื่อพิทักษ์ สิ ทธิ
ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค วิธีพิจารณา
คดีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษาคดีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
LA 3142 การบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
2(2/2-0-0)
(Accounting for Lawyers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนําหลักและกฎเกณฑ์ทางบัญชีเข้ามาประกอบการใช้กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบัญชี
กับกฎหมายหุน้ ส่วนบริ ษทั และภาษีอากร
LA 3152 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
2(2/2-0-0)
(Business Law in English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางกฎหมายธุรกิจ การอ่านและการแปลเอกสารและสัญญาสําคัญทางธุรกิจ
บทความในนิ ตยสารทางธุรกิจและวารสารกฎหมาย การร่ างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจและสัญญา
ทางธุรกิจ
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LA 3162 กฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา
2(2/2-0-0)
(Intellectual Property Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวฒั นาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา ทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทต่าง ๆ การ
คุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาระหว่างประเทศ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
LA 3172 กฎหมายป้ องกันการผูกขาด
2(2/2-0-0)
(Anti -Trust Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การผูกขาดทางการค้าและผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค เศรษฐกิ จและความมัน่ คงของประเทศ ประเภทต่าง ๆ
ของการผูกขาด กฎหมายป้ องกันการผูกขาด และการใช้บงั คับกฎหมายป้ องกันการผูกขาด
LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
(Seminar on Business Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็น สําคัญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2(2/2-0-0)

LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย์
2(2/2-0-0)
(Securities Regulations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ ยวกับตลาดการเงิ นและตลาดทุน ความหมายของหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ การซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ การประกอบธุ ร กิ จ
หลัก ทรัพ ย์ การจัดการกองทุ นรวม การกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ การซื้ อ
หลักทรัพย์เพื่อการครอบงํากิจการ
LA 3202 กฎหมายธนาคาร
2(2/2-0-0)
(Banking Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของธนาคารพาณิ ชย์ นโยบายการควบคุ มและส่ งเสริ มการธนาคารพาณิ ชย์ กฎเกณฑ์แห่ ง
กฎหมายเกี่ ยวกับการจัดองค์การและการดําเนิ นงานทัว่ ไปของธนาคารพาณิ ชย์ กิ จการที่ สําคัญและการหา
ผลประโยชน์ของธนาคารพาณิ ชย์ ผลกระทบของสภาวะการเงิ นระหว่างประเทศต่อการดําเนิ นงานของ
ธนาคารพาณิ ชย์
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LA 3213 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ 1
3(3/3-0-0)
(International Economic Law I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวฒั นาการของข้อตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ ของสถาบันดังกล่าวในการดูแลระเบี ยบเศรษฐกิจโลก และความสัมพันธ์กบั ไทย
ข้อตกลงปลีกย่อยที่ สําคัญขององค์การการค้าโลกเกี่ ยวกับการค้าข้อตกลงและสถาบันเกี่ ยวกับการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค
LA 3222 กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ
2(2/2-0-0)
(International Trade Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวฒั นาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อการค้าสิ นค้าระหว่างประเทศ กฎหมายที่ใช้บงั คับกับสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย
เอกภาพสําหรับการซื้อขายระหว่างประเทศ เงื่อนไขที่สาํ คัญทางการค้าระหว่างประเทศ การทําสัญญาซื้ อขาย
ระหว่างประเทศ การขนส่งและการประกันภัยสิ นค้า การชําระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การระงับ
ข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
LA 3223 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ 2
3(3/3-0-0)
( International Economic Law II)
วิชาบังคับก่อน : LA 3213
การก่อตั้ง โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ขององค์การการค้าโลก หลักกฎหมายและประเด็นสําคัญ
ของข้อตกลงเกี่ ยวกับการค้าบริ การ หลัก กฎหมายและประเด็นสําคัญ ของข้อ ตกลงเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญา ประเด็นสําคัญซึ่งจะเป็ นหัวข้อใหม่ในการเจรจาการค้าหลายฝ่ าย
LA 3232 สัญญาระหว่ างประเทศ
2(2/2-0-0)
(International Contract)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี ลักษณะและสถานะทางกฎหมายของสัญญาระหว่างประเทศ หลักการและกรณี ศึกษาเกี่ยวกับ
การเจรจาต่อรอง การร่ างและการตรวจสัญญา ประเด็นที่พึงพิจารณาในการทําสัญญาระหว่างประเทศ ผลของ
สัญญาระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาท
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LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหว่ างประเทศ
2(2/2-0-0)
(International Business Transaction Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิ ดเบื้ องต้นเกี่ ยวกับธุ รกิ จระหว่างประเทศ หลักการและโครงสร้างทางกฎหมาย
ธุรกิ จระหว่างประเทศ กฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การกูย้ ืมเงิ น การซื้ อขาย
การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ และภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
LA 3252 กฎหมายล้ มละลาย
2(2/2-0-0)
(Bankruptcy Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวฒั นาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
บทบาทของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ อํานาจศาล กระบวนพิจารณาคดีลม้ ละลาย การฟื้ นฟูกิจการ
LA 3262 กฎหมายประกันภัยและธุรกิจประกันภัย
2(2/2-0-0)
(Insurance Law and Insurance Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี หลักกฎหมายและขอบเขตการประกันภัยประเภทต่างๆ ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
ประกันภัยคํ้าจุนและธุรกิจประกันภัย
LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ
2(2/2-0-0)
(Business Crime)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไก
ของรัฐในการป้ องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ โดยเน้นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันการฟอกเงิน
LA 3302 กฎหมายระหว่ างประเทศกับการพัฒนา
2(2/2-0-0)
(International Law and Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในเชิงการค้า การลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา
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LA 3303 การว่ าความและศาลจําลอง
3(3/3-0-0)
(Litigation and Moot Court)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถานการณ์จ ํา ลองกระบวนการพิจ ารณาคดี นับ แต่ก ารเตรี ย มคดี การร่ า งคํา ฟ้ อง คํา ให้ก าร
แถลงการณ์ แ ละคํา ร้ อ งต่ า ง ๆ วิธี ป ฏิ บ ัติ ใ นศาล การเสนอพยานหลัก ฐาน การซัก ถามพยาน การ
แถลงการณ์ดว้ ยวาจา การทําคําพิพากษาและการอุทธรณ์ฎีกา การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความในศาล
LA 3312 กฎหมายทีด่ นิ และนโยบายการใช้ ทดี่ นิ
2(2/2-0-0)
(Law on Land Used and Policy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทและลักษณะของการจัดการที่ดิน นโยบายการใช้และการหาประโยชน์ในที่ดิน กฎหมายที่ควบคุม
ธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดิน
LA 3322 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2(2/2-0-0)
(Real Estate Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลัก ษณะการใช้แ ละการหาประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ การบริ ห ารงานของธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์อื่น ๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรร
บ้านพักอาศัย อาคารพาณิ ชย์ อาคารชุด ศูนย์การค้า สถานที่ พกั ตากอากาศ วิธีปฏิ บตั ิและสัญญาด้านธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์
LA 3332 กฎหมายการท่ องเทีย่ ว
2(2/2-0-0)
(Law on Tourism)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ การควบคุม
คนเข้าเมือง การคุม้ ครอง และดูแลรักษาแหล่งมรดกโลก อุทยานแห่ งชาติ โบราณวัตถุสถานและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ และความรับผิดทางแพ่ง
กฎหมายเกี่ยวกับการโรงแรม การจัดหางาน การคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายศุลกากร กฎหมายที่วา่ ด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และกรณี ศึกษาทางด้านการท่องเที่ยว

41
LA 3342 กฎหมายสิ่งแวดล้ อม
2(2/2-0-0)
(Environmental Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิ เวศ สิ่ งแวดล้อมกับทรัพยากร ธรรมชาติ
หลักสหวิทยา การในการคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม นโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการทาง
กฎหมาย และมาตรการอื่ น ในการวางแผน การจัดการ การใช้และการคุม้ ครอง ทรั พยากร ธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม การจัดการมลพิษ
LA 3353 กฎหมายพาณิชย์ นาวี
3(3/3-0-0)
(Maritime Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ ยวกับการขนส่ งสิ นค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เอกลักษณ์ของเรื อ อํานาจรัฐเหนื อเรื อ
บุริมสิ ทธิ์ เหนื อเรื อ การจํานองและการเช่าเรื อ การรับขนของทางทะเล รวมถึงการลากจูงเรื อ การช่วยเหลือ กูภ้ ยั
การเฉลี่ยความเสี ยหายทัว่ ไป และอุบตั ิเหตุทางเรื อ
LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทัว่ ไปของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงานอุ ตสาหกรรม กฎหมายการนิ คมอุ ตสาหกรรม
กฎหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายจดทะเบี ยนเครื่ องจักร กฎหมายวัตถุอนั ตราย
ปั ญหาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอุตสาหกรรม
LA 3372 กฎหมายการตลาด
2 (2/2-0-0)
(Law on Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและการควบคุ มการตลาด กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบ
ทางการตลาด ผลกระทบของกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายต่อธุรกิจ
LA 3382 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2/2-0-0)
(Law on Natural Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักกฎหมายภายในที่ เกี่ ยวกับการให้สัมปทานต่างชาติ เพื่อเข้ามา
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อํานาจรัฐ และความรับผิดในการยกเลิกสัมปทาน ความร่ วมมือ
ระหว่างรัฐในการใช้และแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรธรรมชาติ
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LA 3412 กฎหมายการลงทุน
2(2/2-0-0)
(Investment Law )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรง การคุม้ ครองและการส่ งเสริ มการลงทุนทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศโดยประเทศผูร้ ับและประเทศผูส้ ่งออก การลงทุน สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศทวิ
ภาคี และพหุ ภาคีเกี่ ยวกับการลงทุน ประเด็นปั ญหาสําคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ทางตรง
LA 3422 การอนุญาโตตุลาการทางการค้ า
2(2/2-0-0)
(Commercial Arbitration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาททางธุรกิ จการค้า โดยการใช้อนุญาโตตุลาการทาง
การค้า กระบวนพิจารณา การทําคําวินิจฉัยชี้ขาด ความเห็นและการบังคับตามคําวินิจฉัย
LA 3432 คอมพิวเตอร์ สําหรับนักกฎหมาย
2(1/1-1/2-0)
( Computerfor Lawyers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ สําหรับงานต่าง ๆ ภายในสํานักงาน การจัดเก็บข้อมูล การใช้โปรแกรม
ช่วยงานเอกสาร โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เป็ นที่นิยมใช้และเป็ นประโยชน์ต่องานกฎหมาย
LA 3442 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2/2-0-0)
(Principles of Legal Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวฒั นาการของวิชาชี พกฎหมาย ความรับผิดชอบและงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท
และอุดมคติของนักกฎหมาย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อควบคุมผูป้ ระกอบอาชีพทางกฎหมาย
LA 3452 กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน
2(2/2-0-0)
(Business Transaction Law in China )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จารี ตประเพณี วัฒนธรรมทางการค้า กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนและการประกอบธุ รกิ จของคนต่าง
ด้าว กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ การขออนุญาตประกอบกิจการเฉพาะ การนําเงินตราเข้า
ออกประเทศจีน การภาษีอากรทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง
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LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายของประเทศจีน
2(2/2-0-0)
(Law System and Legal Institution China)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบกฎหมายในปั จจุ บัน ทั้งในส่ วนที่ เป็ นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน แนวคิ ดในทาง
กฎหมายของระบบสังคมนิ ยมอันมีลกั ษณะสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจ ระบบนายทุนในกระแสโลกาภิ ว ตั น์
สถาบันตุลาการ สถาบันนิ ติ บ ัญ ญัติ สํา นัก งานอัย การสู ง สุ ด สถาบัน ทนายความและหน่ ว ยงานที่มีความ
เชื่อมโยงกับสถาบันกฎหมายดังกล่าว
LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
2(2/2-0-0)
(Investment Law in Chin )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ รวมทั้งสิ ทธิ ประโยชน์เกี่ ยวกับการลงทุนในประเทศจี น ของนักลงทุน
ต่างชาติ รวมทั้งการลงทุนโดยทางตรง และโดยทางอ้อม ตลอดจนการร่ วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ของจีนกับนักลงทุนต่างชาติ การส่งเสริ มการลงทุนตามที่กฎหมายจีนได้เอื้ออํานวยแก่นกั ลงทุนต่างชาติ
LA 3482 กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศจีน
2(2/2-0-0)
(Real Estate Law in China)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายที่ดิน หลักกรรมสิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์ ร่ วม การถือครอง สัญญาเช่า สิ ทธิ หน้าที่ของผูเ้ ช่าที่ดิน การ
ก่อสร้างอาคาร ภาระภาษีที่ดิน การประกอบธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ การนําอาคาร สิ่ งปลูกสร้างเป็ นหลักคํ้า
ประกันกับสถาบันการเงินในประเทศจีน
LA 3492 ภาษากฎหมายจีน
2(2/2-0-0)
(Legal Chinese)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะการใช้ภาษาจีนด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในบริ บทที่เกี่ยวกับกฎหมาย การอ่านและ
การวิเคราะห์ตวั บทกฎหมายจีน
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3.4 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.4.1 ชื่อ ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ตําแหน่ งทาง
ชื่อ -สกุล
วิชาการ
1. ศาสตราจารย์ ประสิ ทธิ์
โฆวิไลกูล
พิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา
-

น.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M. Columbia University (New York)
เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรการสอบสิ ทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตาบูร์ก
ฝรั่งเศส
- LL.M. Columbia University (New York)
- ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ สถาบัน
ปฏิรูปที่ดินไต้หวัน ร่ วมกับ Lincoln Land Institute,
Massachusetts, U.S.A.

3.4.2 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ชื่อ – สกุล
1.นายอวยชัย
คูหากาญจน์

เลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

3-1002-00252-19-8

อาจารย์

คุณวุฒิ
- น.บ. (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.2534)
- น.ม. (กฎหมายระหว่าง
ประเทศ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2537)
- LL.M., Harvard Law
School, U.S.A.
(ค.ศ.1999)
M.B.A., Mount Saint
Mary's College, (Hons),
U.S.A. (ค.ศ.1998)

ภาระงานสอน
(ชัว่ โมง / สัปดาห์)
หลักสู ตร
หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
6
6
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ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ภาระงานสอน
(ชัว่ โมง / สัปดาห์)
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
6
6

2. นายนิก สุนทรธัย

3-1017-00320-02-9

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

- น.บ. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2525)
- น.ม. (กฎหมายระหว่าง
ประเทศ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2535)

3. นายช. ชยินทร์
เพ็ชญไพศิษฏ์

3-1002-01708-05-5

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

12

12

4. นาวสาวภัทรวดี
ยังน้อย

3-1199-00442-62-1

อาจารย์

- น.บ. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง (พ.ศ.2526)
- น.ม.มหาวิทยาลัย
รามคําแหง (พ.ศ.2554)
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา (พ.ศ.2528)
- น.บ. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2533)
- น.ม. (กฎหมายอาญา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.2538)

9

12

5.นายวุฒิชยั
เต็งพงศธร

3-1015-00098-98-5

อาจารย์

- น.บ. (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.2546)
- น.ม. (กฎหมายอาญา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.2549)

9

12
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3.4.3

อาจารย์ ประจําทีร่ ่ วมสอน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
1. อาจารย์

สุรพัฒน์

เทียนส่งรัศมี

- น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- น.ม .(กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- LL.M. (International Business Law), National University
Of Singapore, Singapore

2. อาจารย์

นัดดาภา

จิตต์แจ้ง

- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. อาจารย์

ธนาชัย

สุนทรอนันตชัยชัย

4. อาจารย์

ทวนชัย

โชติช่วง

5.อาจารย์

สุรียร์ ัตน์

มาระโพธิ์

- น.บ .มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- น.ม. (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- น.บ .( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ
- ศศ.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- M.A. (American Diplomatic History) Michigan State U.,
U.S.A.

6.อาจารย์

Mr. Gary

Geiser

- B.A. (Philosophy) State University of New York, at Stony
Brook, U.S.A.

7.อาจารย์

Mr. Peter

Snashall

- B.A. (History/Politics), Macquarie University, Australia
- M.A. (History), Macquarie University, Sydney, Australia

8.อาจารย์

ปราโมทย์

ชูเดช

- กศ.บ.(ภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- กศ.ม .(การมัธยมศึกษา –การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
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ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตร (การประชาสัมพันธ์ ) นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9.อาจารย์

วิไล

ธรรมวาจา

- กศ.บ .(เกียรตินิยมอันดับ1 ) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา

10.อาจารย์

ศนิชา

แก้วเสถียร

- อ.บ .(เกียรตินิยมอันดับ 1 ) ภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- อ.ม. ( ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.อาจารย์

ชนิดา

เรื องจรู ญ

- ศศ.บ. ( ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ศศ.ม . ( ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา

12.อาจารย์

รัชนีพร

ศรี รักษา

- กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร

13.อาจารย์

ฤทธิชยั

เตชะมหัทธนันท์

- ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครู เทพสตรี
- ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
- มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

14.อาจารย์

อรรถสิ ทธิ์

สุนาโท

- พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- M.A. (Philosophy) U. of Madres, India

15.อาจารย์

พัทธนันท์

เลิศคุณอธินนท์

- กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พลศึกษา
- กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
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16.อาจารย์

อติวฒั น์

พรหมาสา

- ค.บ. (จิตวิทยาการปรึ กษาและแนะแนว) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

17.อาจารย์

จริ ยาวัตน์

โลหะพูนตระกูล

- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ธีรโชติ

เกิดแก้ว

19.ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ดร .อุไร
พรรณ

เจนวาณิ ชยานนท์

- ป.ธ 9. (เปรี ยญธรรม 9 ประโยค)
- พธ.ม. ( ศาสนา) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
- อ.ม . (ศาสนาเปรี ยบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- วท.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ภม. (สรี รวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19.อาจารย์

ดร .จรัสศรี

จิรภาส

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

- ศศ.บ. ( ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปั ตตานี
- M.A. (Chinese Literature) Chinese Culture University,
Taiwan, R.O.C.
- Ph.D. (Comparative Literature) Beijing Normal
University, the People’s Republic of China

3.4.4 อาจารย์ พเิ ศษ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล
1. ผูช้ ่วย
ดร .กมลินทร์ พินิจภูวดล
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.E.A. (Droit International) L’ Universite Robert
Schuman de Strasbourg (nouveau regime)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงไกร เจริ ญธนาวัฒน์

- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.E.A. (Droit public) L’ Universite Robert Schuman de
Strasbourg (nouveau regime)
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3. ผูช้ ่วย
จันตรี
ศาสตราจารย์

ชื่อ – สกุล
สิ นศุภฤกษ์

คุณวุฒิการศึกษา
- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ศาสตราจารย์

ดร.ชุมพร

ปั จจุสานนท์

- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- D.E.A. (Droit International et Prive) L’ Universite
Paris
- D.E.A. (Recherche de la Politique) International et
Europeene L’ Universite Paris
- Docteur de 3e Cycle en Droit (Paris) L’ Universite
Paris

5. ศาสตราจารย์

ไชยยศ

เหมะรัชตะ

- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- LL.M., University of Columbia, U.S.A.

6. รองศาสตราจารย์ ทัชชมัย

ฤกษะสุต

7. รองศาสตราจารย์ ธิติพนั ธุ์

เชื้อบุญชัย

-

8. รองศาสตราจารย์ ไพฑูรย์

คงสมบูรณ์

-

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา

ธนิตกุล

น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
LL.M., Harvard University
M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
LL.M., New York University

- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- LL.M., Kyoto University
- Ph.D. Candidate Kyoto University
- Ph.D. (International Economic Law) University
of Washington
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10. ศาสตราจารย์
สุษม

ชื่อ –สกุล
ศุภนิตย์

คุณวุฒิการศึกษา
- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- LL.M., University of Indiana

11. รองศาสตราจารย์ อรพรรณ

พนัสพัฒนา

- น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- LL.M., Harvard University

12. ศาสตราจารย์

จรัญ

ภักดีธนากุล

- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- B.A., Cambridge University
- Barrister – at – law, Gray’s Inn, London

13. อาจารย์

วิชยั

อริ ยนันทกะ

- น.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- LL.B., Wales University
- LL.M., London University
- Barrister – at –law, Gray’s Inn, London

14. อาจารย์

เฉลิมชนม์

แน่นหนา

- น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พบ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์

15. ศาสตราจารย์
พิเศษ

ธงทอง

จันทรางศุ

-

16.อาจารย์

หม่อมหลวง
เฉลิมชัย

เกษมสันต์

- น.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา

น.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M., New York University
น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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17.อาจารย์
อําไพ

ชื่อ – สกุล
อรัญนารถ

-

คุณวุฒิการศึกษา
น.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
LL.M., American University

18.อาจารย์

สุโรจน์

จันทรพิทกั ษ์

- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบณั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา

19.อาจารย์

สุรียฉ์ าย

พลวัน

- น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- น.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- LL.M., International Laws University of Aberdeen,
UK

20.อาจารย์

สุรพันธ์

อรัญนารถ

- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- น.ม.มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21.อาจารย์

ดร.พรสันต์

เลี้ยงบุญเลิศชัย

- น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- น.ม.(รางวัลคะแนนดี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- นิติศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (S.J.D.) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
แมดิสนั สหรัฐอเมริ กา
- น.ม .(M.L.I. ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสนั
สหรัฐอเมริ กา

22.อาจารย์

ทักษะ

อรเอก

- น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- น.ม. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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23.อาจารย์
ปฐม

ชื่อ -สกุล
สุวรรณโณ

คุณวุฒิการศึกษา
- น.บ. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- น.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

24.รองศาสตราจารย์

ลาวัลย์

หอนพรัตน์

- น.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25.รอง ศาสตราจารย์

วรวุฒิ

เทพทอง

26.อาจารย์

วิวธิ

วงศ์ทิพย์

27.รองศาสตราจารย์

จิตรา

เพียรลํ้าเลิศ

- น.บ .(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- น.บ. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) มหาวิทยาลัยดีกิ้น
ออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- น.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28.อาจารย์

จาตุรนต์

บุณยธนะ

29.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก สี หตุลานนท์
หญิงวิชาสิ ทธิ

- น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- น.ม. มหาวิทยาลัยดันดี ประเทศอังกฤษ
- น.บ.มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- น.ม.มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
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30.อาจารย์
วิเชียร

ชื่อ -สกุล
จันทร์กระจ่าง

31.อาจารย์

คมวัชร

เอี้ยงอ่อง

32.อาจารย์

ณยศ

วิจารณ์ภูธร

33.อาจารย์

วิบูลย์

ตั้งกิตติภาภรณ์

34.รองศาสตราจารย์

ดร.กิจบดี

ก้องเบญจภุช

คุณวุฒิการศึกษา
- น.บ.มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- รป.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนายอําเภอ รุ่ นที่ 45วิทยาลัยการปกครอง
หลักสูตร Human Resource Management ประเทศ
ออสเตรเลีย
- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- น.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- LL.M., Boalt Hall School of Law, University of
California, Berkeley
- น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- น.ม. (LL.M Business Law)(International Program)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (บริ หารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ(2519 .
- น.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรกฎหมายเศรษฐกิจ พ.ศ ..2527 และ
กฎหมาย
อาญา พ.ศ.2528 . มหาวิทยาลัยจงซาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ครุ ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.B.A. (P.T.U.) - M.P.A (NIDA)
- D.E.A. de Sociologie (Paris VII U.)
- D.E.A. de Droit Public (Paris II U.)
- D.E.A. de Connaissance des Tiers Mondes
(Paris VII U.)
- Docteur en Droit (Paris ll U.)
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน) (ถ้ ามี)
หลักสูตรนิติศาสตร์บณ
ั ฑิต ได้มีการบรรจุวชิ า LA3313 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนักกฎหมาย โดยนักศึกษาจะได้
ฝึ กงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรม สํานักงานกฎหมาย หรื อฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั เอกชน เป็ นต้น
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
นักศึกษาจะมีโอกาสนําความรู ้ทางกฎหมายในห้องเรี ยนไปใช้ นําไปปฏิบตั ิ ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ในการทํางานของ
นักกฎหมายในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตามที่ตนได้ไปฝึ กงาน
4.2 ช่ วงเวลา
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5 วัน ๆ ละ 8 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ เป็ นเวลาประมาณ 2 เดือน
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึ กษาหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต คือเป็ นนักศึ กษาที่ มีความรู ้ ทางกฎหมายที่ ดี สามารถนํา
ความรู ้ไปใช้ได้จริ ง มีคุณธรรม 6 ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่ อสัตย์ กตัญ�ู มีจริ ยธรรมในวิชาชีพและมีจิต
อาสาที่จะรับใช้สงั คม
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่ อสัตย์ นักศึกษาทุกคนต้องเรี ยนรายวิชา GE 1082 โลกทัศน์
กตัญ�ู) มีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ กับการดําเนิ นชีวิต GE 2202 กฎหมายกับสังคม LA
3112 นิ ติปรั ชญา และLA 3442 หลักวิชาชี พนัก
สังคม
กฎหมาย GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
มี ก ารสอดแทรกในวิ ช าเรี ยนอื่ น ๆ และกิ จ กรรมที่
สอดคล้องกับคุณธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ปฐมนิ เทศ พิธี
ไหว้ค รู โครงการค่ า ยนิ ติ ธ รรมะ โครงการค่ า ยผูน้ ํา
นักศึกษา ตลอดจนยกย่องผูท้ ี่ประพฤติ ปฏิบตั ิตนอยูใ่ น
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี เพื่อเป็ นต้นแบบที่ผูอ้ ื่นควรเอา
อย่าง
(2) ดํารงชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
นักศึกษาทุกคนต้องเรี ยนรายวิชา GE 1112 ชีวติ กับ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้นกั ศึกษาทุกคนได้เข้าร่ วม
โครงการ มฉก.บริ การชุมชน ของมหาวิทยาลัย
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(3) มี ทัก ษะการคิ ด มี ค วามคิ ด เป็ นระบบ การคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล นักศึกษาทุกคนต้องเรี ยนรายวิชา GE 1132 ทักษะและ
สามารถเลื อ กวิ ธี ก ารแก้ ปั ญหาได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นการ กระบวนการคิด GE 2222 ตรรกวิทยา:การใช้เหตุผล
ปฏิบตั ิงาน และสามารถร่ างสัญญาพื้นฐานที่สาํ คัญได้
ในชีวติ ประจําวัน LA 4032 การเจรจาต่อรองและการ
ร่ างสัญญา และ LA 4042 การให้คาํ แนะนํากฎหมาย
และโนตารี พบั บลิ ค รวมทั้ง มี ก ารสอดแทรกในวิช า
เรี ยนอื่นๆ การมอบหมายงานในวิชาต้องอาศัยความรู ้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการทํางานเป็ นกลุ่ม
การทํารายงานในวิช าเรี ยน การวิเ คราะห์ ก รณี ศึ กษา
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(4) มีทกั ษะทางภาษาอังกฤษ
มีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1 และ
2 ภาษาอังกฤษสําหรั บวิชาชี พนิ ติศาสตร์ 1 และ 2
เรี ยนรู ้สญ
ั ญาพื้นฐานฉบับภาษาอังกฤษ การมอบหมาย
งานที่ ต ้อ งศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง รวมทั้ งมี ก าร
สอดแทรกภาษาอังกฤษในวิชาเรี ยนอื่นๆ
มีการคัดเลือกแหล่งฝึ กงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึ กษาต้องมี คุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่ นในสังคมอย่างราบรื่ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม อาจารย์ผูส้ อนได้สอดแทรกผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมทั้ง 6 ข้อ ไว้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) แสดงออกถึงจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่ อสัตย์ กตัญ�ู และดําเนิ นชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(3) แสดงออกถึงความมีวนิ ยั และความรับผิดชอบ เสี ยสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีความเข้าใจผูอ้ ื่น เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีความเข้าใจผูอ้ ื่น เคารพสิ ทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวชิ า GE 1082 โลกทัศน์กบั การดําเนินชีวติ GE 2202 กฎหมายกับสังคม LA 3112 นิติปรัชญา และ
LA 3442 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการสอดแทรกในวิชาเรี ยนอื่น ๆ และกิจกรรมที่
สอดคล้องกับคุณธรรมด้านต่าง ๆ ไว้ในหลักสูตรเพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษาเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และนิติธรรม จัดกิจกรรม
ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู ้จกั การทํางานเป็ นกลุ่ม เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
รวมทั้งเพื่อฝึ กภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ ร่ วมกิจกรรมโครงการ มฉก. บริ การชุมชน
เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษามีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสี ยสละ การยกย่องนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยหรื อสังคมส่วนรวม
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ผลการสอบวิชา GE 1082 โลกทัศน์กบั การดําเนินชีวติ GE 2202 กฎหมายกับสังคม LA 3112 นิติปรัชญา
และ LA 3442 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่ วมกิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
(3) ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
(4) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
(5) จํานวนของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องการกระทําความดี
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นักศึ กษาต้องมีความรู ้เกี่ ยวกับกฎหมายพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
(1) อธิบายความรู ้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรี ยน
(2) บูรณาการความรู ้ในรายวิชาที่เรี ยนกับการเรี ยนในสาขาวิชาชีพ
(3) รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรี ยนและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้
แก้ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู ้
(4) รู ้ และตระหนักในธรรมเนี ยมปฏิ บัติ กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับเปลี่ ยนแปลงตามสถานการณ์ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิในวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้วธิ ีการสอนหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ บูรณาการหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบตั ิในสภาพการณ์จริ ง ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ จดั
ให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นอาจารย์พิเศษเฉพาะเรื่ อง
ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่จดั ทําและนําเสนอทํางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงาน โครงการ การวิเคราะห์
กรณี ศึกษา
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นัก ศึ ก ษาต้อ งสามารถพัฒ นาตนเองและประกอบอาชี พ ได้โ ดยพึ่ ง ตนเองได้เ มื่ อ จบการศึ กษาแล้ว ดัง นั้น
นักศึกษาจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาใน
ขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ได้เน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิด
ด้วยตนเอง ไม่เน้นการสอนในลักษณะท่องจํา แต่เน้นเรี ยนรู ้ หลักกฎหมาย การวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมาย นักศึ กษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี้
(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย แล้วนํามาสรุ ปใช้แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
(3) สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ ในการปฏิบตั ิงานประจําและหา
แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
วิธีการสอนหลากหลายรู ปแบบที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ได้แก่ การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การอภิปรายกลุ่ม
การวิเคราะห์กรณี ศึกษา การนําเสนอประเด็นที่ผเู ้ รี ยนสนใจเพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกันของกลุ่ม การทํารายงาน การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม การยกกรณี ศึกษา การบรรยายโดยผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูป้ ระกอบการที่มีความสําเร็ จในอาชีพ
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ประเมินผลจากการจัด
สัมมนา จากรายงานและการนําเสนอในชั้นเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
(2) การประเมินผลจากการวัดความรู ้ในลักษณะให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา อธิบายสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนมา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึ กษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกั มาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ
และคนที่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื่ อง
จําเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นอาจารย์ได้สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ ให้นกั ศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรื อ
อาจให้นกั ศึกษาไปเรี ยนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ าม
(2) สามารถปรับตัวทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกกลุ่ม
(3) มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ตอ้ งประสานงานกับผูอ้ ื่น หรื อต้อง
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีการทํางานเป็ นทีม เพื่อฝึ กการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากผูอ้ ื่น และความสามารถในการทํางานเป็ นทีมทั้งในบทบาทผูน้ าํ และสมาชิกทีม
(2) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเช่น การออกค่ายอาสา มฉก.บริ การชุมชน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการฝึ กปฏิบตั ิงาน การนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์ การสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตํ่าดังนี้
(1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
(2) สามารถสรุ ปประเด็น และสื่ อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม
(3) มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ
(4) สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(5) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม

รายงาน

2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กําหนดให้มีรายวิชา GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู ้ GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
(1) กําหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นเอกสารวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) จัดกิ จกรรมให้นักศึ กษาได้คน้ คว้าด้วยตนเอง และนําเสนองานโดยใช้ภาษาไทยในการนําเสนอหน้าชั้นและ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สอบวัดความรู ้
(2) ประเมินจากความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์และการนําเสนอรายงาน งานกลุ่ม
(3) ประเมินความสามารถในการพูด อ่าน เขียนและการนําเสนอ โดยการสังเกตและตอบคําถาม
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2.6 ทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
(1) มีทกั ษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพในการให้คาํ ปรึ กษากฎหมายเบื้องต้น
(2) สามารถเขียนเอกสารด้านกฎหมายเบื้องต้น
2.6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
(1) กําหนดให้มีรายวิชา LA 3313 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย ในหน่วยงานด้านกฎหมาย ให้รู้จริ ง
ปฏิบตั ิได้จริ ง ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) การอภิปรายองค์ความรู ้ที่ได้หลังจากการฝึ กปฏิบตั ิ
2.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
(1) โดยใช้แฟ้ มสะสมงานของนักศึกษา
(2) การประเมินผลจากแบบประเมินการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ตามที่หลักสูตรกําหนด โดยอาจารย์นิเทศและ
หน่วยงานด้านกฎหมายที่นกั ศึกษาเข้าฝึ กปฏิบตั ิ
(3) การสอบประมวลความรู ้จากการปฏิบตั ิ
3. ผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกถึงจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มี คุ ณ ธรรม 6 ประการ ได้ แ ก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่ อ สั ต ย์ กตัญ �ู และดํา เนิ น ชี วิ ต ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) แสดงออกถึงความมีวนิ ยั และความรับผิดชอบ เสี ยสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีความเข้าใจผูอ้ ื่น เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. ความรู้
(1) อธิบายความรู ้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรี ยน
(2) บูรณาการความรู ้ในรายวิชาที่เรี ยนกับการเรี ยนในสาขาวิชาชีพ
(3) รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรี ยนและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้
แก้ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู ้
(4) รู ้และตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(หลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบตั ิ)
3. ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
แล้วนํามาสรุ ปใช้แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
(3) สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการ และวิชาชี พ ในการปฏิ บัติงานประจําและหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ าม
(2) สามารถปรับตัวทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกกลุ่ม
(3) มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
(2) สามารถสรุ ปประเด็น และสื่ อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม
(3) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ
(4) สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(5) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
6. ทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
(1) มีทกั ษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพในการให้คาํ ปรึ กษากฎหมายเบื้องต้น
(2) สามารถเขียนเอกสารด้านกฎหมายเบื้องต้น

3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ลํา
ดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

หน่ วยกิต
1

1

2. ความรู้

2

3

4

5

1



•





•

• • •



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 1072 สุ ขภาพพลานามัยกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
GE 1082 โลกทัศน์กบั การดําเนินชีวติ
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวติ
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูน้ าํ กับการจัดการ
GE 2241 ทักษะการเรี ยนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การเรี ยนรู้

2(1/1-1/2-0)

2(2/2-0-0)



 



10

GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด

2(2/2-0-0)







11

GE 2222 ตรรกวิทยา : การใช้เหตุผล
ในชีวติ ประจําวัน

2(2/2-0-0)

•



12

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่ อสาร

3(3/3-0-0)

2
3
4
5
6
7
8
9

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)




3. ทักษะทาง
ปัญญา

2

•
   •
•
 •
 •
•    •
• •  • •
    •
•
  •
•

•



•
•

 



•

3

4

1



2

3



6.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

2

















•

•



















•









•

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ






4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4










3

4








•












































•









•















•

•

5

2

62
ลํา
ดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

หน่ วยกิต
1

2

3

4

2. ความรู้
5

13

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1

3(2/2-1/2-0)



 



14

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 2

3(2/2-1/2-0)



 



กลุ่มวิชาเอกบังคับ
15

EG 2413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

3

4

•
•

1

2

3

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4









5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

2

3

4

5

•
•

3(2/2-1/2-0)





• •







•

•

3(2/2-1/2-0)





• •







•

•

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)



3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)













2(2/2-0-0)

• • • •

นิติศาสตร์ 1
16

EG 2423 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร์ 2

17
18
19
20
21
22
23
24
25

LA 1012
LA 1023
LA 1033
LA 2013
LA 2023
LA 2032

กฎหมายลักษณะบุคคล
หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
กฎหมายอาญาหลักทัว่ ไป
กฎหมายลักษณะทรัพย์
มูลหนี้ 1
กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมือง
LA 2033 ผลแห่งหนี้
LA 2042 กฎหมายเอกเทศสัญญา
สําคัญ 1
LA 2012 กระบวนการยุติธรรมและ
ระบบศาลไทย

•  •
• • • •  •
• • • • • •
   •  •
   •  •
  • • •
•




•  •
• • •


•



 










•
• •
 •
• •
 •

• • •
  •
• • •
 • •
• • •








• •















































































• • • • •
• • • • •





•





































2

63
ลํา
ดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

หน่ วยกิต
1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
5

1

3

4

1

2

3

LA 2063 มูลหนี้ 2
LA 2072 กฎหมายว่าด้วยการกูย้ มื
และหลักประกัน
LA 2082 กฎหมายเอกเทศสัญญา
สําคัญ 2
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
LA 2102 หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย
มหาชน
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทาง
ธุรกิจ
LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)













•
•

2(2/2-0-0)







• • •

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)

• • • • • •   • • • •
   • •
• • •    

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)



•









•
•

4(4/4-0-0)







34

LA 3043 กฎหมายลักษณะพยาน

3(3/3-0-0)







35

LA 3062 กฎหมายแรงงาน

2(2/2-0-0)





36

LA 3073 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ

3(3/3-0-0)





37

LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก

2(2/2-0-0)





38

LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

3(3/3-0-0)





26
27
28
29
30
31
32
33

อาญา




•
•

2


• • • • •
• • • • •



• • • • •



4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

2

3

4

5

































































•
•

•



•



• •



•







•



•



• •



•







• •



•





•



•





• •
 •
 •







•
•
•



 



















• • •
•   •




















• • • •
• • • •
• •  •

















































2

64
ลํา
ดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

หน่ วยกิต
1

•
นิติปรัชญา
2(2/2-0-0) •
การระงับข้อพิพาท
2(2/2-0-0) •
กฎหมายภาษีอากร
3(3/3-0-0) •
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ 3(0-0-3/12) •

39

LA 3103 กฎหมายปกครอง

40

LA 3112

41

LA 3122

42

LA 3133

43

LA3313

3(3/3-0-0)

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
5

1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

2

•

•

2



• • • • • •  • •  •
    

•   • • •  
•   • •    • • • • • • •
•
 • •  •   •   •     • 

• • • • •  • • •  • • • • •

3

4

5




•



•








กฎหมาย
44

LA 4013 กฎหมายระหว่างประเทศ

3(3/3-0-0)







•



• •



•





















3(3/3-0-0)







•



• •



•





















2(2/2-0-0)





 

• •



 

• • • • • • •

•

• •

•

2(2/2-0-0)





 

• •



 

• • • • • • •

•

• •

•

3(3/3-0-0)





• •



•





แผนกคดีเมือง
45

LA 4023 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล

46

LA 4032 การเจรจาต่อรองและการ
ร่ างสัญญา

47

LA 4042 การให้คาํ แนะนํากฎหมาย
และโนตารี พบั บลิค

48

LA 4043 ประวัติศาสตร์กฎหมายและ
การพัฒนากฎหมาย

• • • •













•



65
ลํา
ดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

กลุ่มวิชาเอกเลือก
49 CN 3763 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพ

2

3

4

3

4

1

2

3

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
5

1

2

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

2

3

4

3(2/2-1/2-0)

• •

 

• • •



•





•





• • •





3(2/2-1/2-0)

• •

 

• • •



•





•





• • •





2(2/2-0-0)





 





 



•





•



2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)





 





 









•



•





•

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)



5

นิติศาสตร์ 1
50 CN 3773 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร์ 2
51 LA 2112 เศรษฐศาสตร์สาํ หรับ
นักกฎหมาย
52 LA 3142 การบัญชีสาํ หรับนักกฎหมาย
53 LA 3152 กฎหมายธุรกิจภาค
ภาษาอังกฤษ
54 LA 3162 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
55 LA 3172 กฎหมายป้ องกันการผูกขาด
56 LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ

•
•

58 LA 3202 กฎหมายธนาคาร
59 LA 3113 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
60 LA 3222 กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)

• 
 • 
    •
• 
   •  • 
   •  • 
• • • •  • 
   •  •
•

61 LA 3232 สัญญาระหว่างประเทศ

2(2/2-0-0)



57 LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย์

• • •
• • • •

•





•





• •





•






•





•



































 

•























• • • • • • •
•   •    
•       
•       
•  • •




•







•
•







• •









2

66
ลํา
ดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

•

2. ความรู้
5

1

2

• •

62 LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
63 LA 3252 กฎหมายล้มละลาย
64 LA 3262 กฎหมายประกันภัยและ
ธุรกิจประกันภัย

2(2/2-0-0)







2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)













65 LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ

2(2/2-0-0)

• •

 



66 LA 3213 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 1
67 LA 3223 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 2
68 LA 3302 กฎหมายระหว่างประเทศ
กับการพัฒนา
69 LA 3312 กฎหมายที่ดินและนโยบาย
การใช้ที่ดิน
70 LA 3322 กฎหมายธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์

3(3/3-0-0)







•



• 
• •

3(3/3-0-0)







•



2(2/2-0-0)







•

2(2/2-0-0)







2(2/2-0-0)





71 LA 3332 กฎหมายการท่องเที่ยว

2(2/2-0-0)





72 LA 3342 กฎหมายสิ่ งแวดล้อม

2(2/2-0-0)

73 LA3353

3(3/3-0-0)

กฎหมายพาณิ ชย์นาวี

•
•

3. ทักษะทาง
ปัญญา






•
•

3










4

•

1


2

3

• •

• • • •
•   

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

2

3



4

5












































 







•



• •





• •



•



• •







• •



•



• •





•



•





•













•



•





•























•



•





•























• • •



•





•

























•



• •



•



• •





4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4





2

67
ลํา
ดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1

2

3

4

1

2

3

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

• • •  •
   •  •
 • • •  •
• • • • • •
   •  •
• •   • •



































•
•
•













 







หน่ วยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

74 LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม

2(2/2-0-0)

75 LA 3372 กฎหมายการตลาด

2(2/2-0-0)

76
77
78
79

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

LA 3382
LA 3303
LA 3412
LA 3422

80 LA 3432
81 LA 3442
82 LA 3452
83 LA 3462
84 LA 3472
85 LA 3482

86 LA 3492

กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
การว่าความและศาลจําลอง
กฎหมายการลงทุน
การอนุญาโตตุลาการทาง
การค้า
คอมพิวเตอร์สาํ หรับนัก
กฎหมาย
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบธุ รกิจในประเทศจีน
ระบบกฎหมายและสถาบัน
ทางกฎหมายของประเทศจีน
กฎหมายการลงทุนใน
ประเทศจีน
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ใน
ประเทศจีน
ภาษากฎหมายจีน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 แสดงออกถึงจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
1.2 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญ�ู
และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แสดงออกถึงความมีวินยั และความรับผิดชอบ เสี ยสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 มีความเข้าใจผูอ้ ื่น เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

2. ด้ านความรู้
2.1 อธิ บายความรู ้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรี ยน
2.2 บูรณาการความรู ้ในรายวิชาที่เรี ยนกับการเรี ยนในสาขาวิชาชี พ
2.3 รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรี ยนและ
ในสาขาวิชาชี พที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้แก้ปัญหา/ต่อยอดองค์ความรู ้
2.4 รู ้และตระหนักในธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์
(หลักสู ตรวิชาชี พที่เน้นการปฏิบตั ิ)

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ท้ งั ในฐานะผูน้ าํ
และผูต้ าม
4.2 สามารถปรับตัวทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และสมาชิ กกลุ่ม
4.3 มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา บนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องและพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ ในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
5.2 สามารถสรุ ปประเด็น และสื่ อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การนําเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม
5.3 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ
5.4 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.5 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม

3.ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
แล้วนํามาสรุ ปใช้แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้อนและเสนอแนวทาง
แก้ไขที่สร้างสรรค์
3.3 สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการ
และวิชาชี พ ในการปฏิบตั ิงานประจําและหาแนวทางใหม่
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
6.ด้ านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 มีทกั ษะการปฏิบตั ิทางวิชาชี พในการให้คาํ ปรึ กษา
กฎหมายเบื้องต้น
6.2 สามารถเขียนเอกสารด้านกฎหมายเบื้องต้น

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1.

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
การทวนสอบในระดับ รายวิช า ให้นัก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดับ รายวิช า มี คณะกรรมการ
พิจ ารณาความเหมาะสมของข้อ สอบให้เ ป็ นไปตามแผนการสอนและ มี ก ารพิ จ ารณาคุ ณ ภาพการวัด ผลการศึ ก ษา โดย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการวิชาการคณะนิติศาสตร์ ตามลําดับ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดําเนิ นการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผลทุกปี การศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยการสํารวจสัมฤทธิ ผลของการประกอบ
อาชี พของบัณฑิตทุกปี การศึ กษา และนําผลการสํารวจที่ ได้มาปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และกระบวนการ
บริ หารหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ดังนี้
(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางาน
ทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการแบบส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมิ นความพึงพอใจในบัณฑิ ตที่ จบ
การศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจใน
ด้านความรู ้ ความพร้อม และคุณสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและจะเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญา
ที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที่เรี ยน รวมทั้ง
สาขาอื่น ๆ ที่ กาํ หนดในหลักสู ตร ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบอาชี พของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียง่ิ ขึ้นด้วย
(5) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษา
ในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
(6) ผลงานของนักศึ กษาที่ วดั เป็ นรู ปธรรมได้ เช่น รายงานของนักศึ กษา โครงงานพิเศษของนักศึกษา การเข้าร่ วม
กิจกรรมของนักศึกษา ฯลฯ
3.

เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2552 หมวด 10 การสําเร็ จการศึกษา และการขอรับปริ ญญา (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาทั้งวิจยั เฉพาะทางและวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นอันดับแรก การสนับสนุ นด้าน
การศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา ทั้งวิจยั เฉพาะทางและวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นอันดับแรก การสนับสนุ น
ด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
(1) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์
(3) ส่งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา

1.

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

การบริหารหลักสู ตร
(1) มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา
(2) มีการกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ และดําเนินการตาม 9 องค์ประกอบของ สกอ. และมีการจัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(3) มีคณะกรรมการบริ หารวิชาการระดับคณะวิชา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
การหารายได้เสริ มนอกจากรายได้จากงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนที่ จาํ เป็ นใน
รู ปแบบของการบริ การวิชาการ
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ อี ยู่เดิม
2.2.1. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา – ตราด ตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารเรี ยน 1 และอาคารเรี ยน 2 ของมหาวิทยาลัยเป็ นสถานที่ดาํ เนินการร่ วมกันทุกคณะวิชาเป็ นอาคาร
4 ชั้นเชื่อมติดต่อกัน พื้นที่ภายในอาคารเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษา และบริ การอื่น ๆ ประมาณ 17,000 ตารางเมตร
ห้องเรี ยนทุกห้องติดเครื่ องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย ประกอบด้วย
1. ห้องเรี ยนรวม
จํานวน 98 ห้อง
2. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ห้อง
3. ห้องปฏิบตั ิการภาษา
จํานวน 4 ห้อง
อาคารอํานวยการมีหอ้ งเรี ยนปรับอากาศจํานวน 12 ห้อง โดยมีหอ้ งบรรจุ 60 ที่นงั่ จํานวน 6 ห้อง และ
ห้องบรรจุ 40 ที่นงั่ จํานวน 2 ห้อง มีหอ้ งให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 ห้อง
อาคารหอประชุม เป็ นสถานที่ดาํ เนินการร่ วมกันทุกคณะวิชา พื้นที่ภายในอาคารเพือ่ จัดกิจกรรม ทาง
การศึกษา และบริ การอื่น ๆ ประมาณ 5,653 ตารางเมตร ห้องเรี ยนทุกห้องติดเครื่ องปรับอากาศและโสตทัศนู ปกรณ์ที่ทนั สมัย
ประกอบด้วย
1. หอประชุม
จํานวน 1 ห้อง (ขนาด 1,114 ที่นงั่ )
2. ห้องบรรยายรวม
จํานวน 2 ห้อง
3.อาคารโภชนาการ มีหอ้ งบรรยาย จํานวน 6 ห้อง
อุปกรณ์ การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยได้จดั อุปกรณ์การเรี ยนการสอนทัว่ ไปประจําห้องบรรยาย ห้องบรรยายทุกห้องมีอุปกรณ์พ้ืนฐาน
สําหรับการสอนอย่างครบถ้วน และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เข้าเรี ยนประกอบด้วย ไมโครโฟน เครื่ องขยายเสี ยง เครื่ อง
ฉายข้ามศีรษะ เครื่ องฉายทึบแสง จอภาพ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ ด โพเดียม เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Projector)
และคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการภาษา จํานวน 4 ห้อง โดยในแต่ละห้องมีอุปกรณ์สาํ หรับนักศึกษาประกอบด้วย หู ฟังพร้อม
ไมโครโฟน และชุดเล่นเทปพร้อมมอนิ เตอร์ ภาพ จํานวน 64 ชุด รวมอุปกรณ์ท้ งั สิ้ น 256 ชุด และอุปกรณ์สาํ หรับอาจารย์
ผูส้ อนในแต่ละห้อง ประกอบด้วย หูฟัง ชุดควบคุม วิดีโอ เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Projector) และเครื่ องฉายวิดีโอ
2.2.2. ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ มีศูนย์บรรณสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลห้องสมุดและ
ศูนย์เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Learning Resource Center : SLRC) อาจารย์ นักศึ กษาและเจ้าหน้าที่ สามารถค้นคว้า ยืม คืน
สํารองหนังสื อ และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศให้บริ การได้ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
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ในศูนย์บรรณสารสนเทศ ตลอดจนเครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การสื บค้นฐานข้อมูลของห้องสุ มดสามารถทําได้ โดย
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตตลอด 24 ชัว่ โมง นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศยังให้บริ การห้องศึ กษาค้นคว้าเป็ นกลุ่ม บริ การ
อินเทอร์เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูลภายนอกสื่ อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
ศูนย์เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (SLRC) เป็ นงานที่เอื้อและอํานวยให้นกั ศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ให้แสวงหาและเข้าถึงความรู ้ในศาสตร์พ้ืนฐานทัว่ ไปด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสื บค้นในรู ปแบบของเสี ยง ภาพ และมัลติมีเดีย ตลอดจนการเรี ยนรู ้
ด้วยระบบเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสําคัญด้วยการเชื่อมต่อกับเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย และเครื อข่ายภายนอก
นอกจากนี้ ยงั มีหอ้ งสมุดกฎหมาย ซึ่งศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล อยูท่ ี่ ชั้น 3 อาคาร
บรรณสาร มีหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวนทั้งสิ้น 10,847 เล่ม ประกอบด้วย
หนังสือ
ภาษาไทย
จํานวน 3,789
ชื่อเรื่ อง
จํานวน
8,769 เล่ม
ภาษาอังกฤษ
จํานวน 1,334
ชื่อเรื่ อง
จํานวน
2,078 เล่ม
รวม
จํานวน 5,123
ชื่อเรื่อง
จํานวน
10,847 เล่ ม
วารสาร
ภาษาไทย
จํานวน 71
ชื่อเรื่ อง
จํานวน
15 เล่ม
รวม
จํานวน 71
ชื่อเรื่อง จํานวน
15 เล่ ม
สื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง จํานวน 132 รายการ
2.2.3 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทอนิกส์ (E-learning)
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ มีระบบการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้นกั ศึกษาสามารถ
ติดตามและทบทวนบทเรี ยนได้โดยไม่จาํ กัดเวลาและสถานที่ ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่ อสารกันได้นอก
ห้องเรี ยน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สิ่ ง สนับ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ สาํ คัญ ของหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต คื อ หนัง สื อ สื่ อ สารสนเทศ
ห้องปฏิ บัติ การภาษา เนื่ องจากเป็ นหลักสู ตรที่ ตอ้ งเตรี ยมความพร้ อมให้แก่ บัณ ฑิ ตส่ วนใหญ่ในการทํางานจริ ง ในวงการ
นิติศาสตร์ จึงมีความจําเป็ นที่นกั ศึกษาต้องมีประสบการณ์การอ่านหนังสื อวรรณคดี วรรณกรรม และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ทั้งห้องสมุดและอินเทอร์ เน็ต และสื่ อการสอนสําเร็ จรู ป เช่น วิดีทศั น์ วีซีดีสารคดี วีซีดีภาพยนตร์ วีซีดีเพลง ฯลฯ รวมถึงสื่ อ
ประกอบการสอนที่จดั เตรี ยมโดยผูส้ อน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นตํ่าเพื่อจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
(1)

มีหอ้ งเรี ยนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานสอนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

(2)

มี ห้อ งปฏิ บัติ ก ารทางภาษาที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ง วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งเสี ย ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรี ยนการสอน
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(3)

มี ห้ อ งสมุ ด หรื อแหล่ ง ความรู ้ แ ละสิ่ ง อํา นวยความสะดวกในการสื บ ค้น ความรู ้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ตลอดจนมีหนังสื อ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่ เปิ ดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวข้องมีมากกว่าจํานวน
คู่มือ

(4)

มีหอ้ งคอมพิวเตอร์เปิ ดให้บริ การแก่นกั ศึกษานอกเวลาเรี ยนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่าํ กว่า
8 ชัว่ โมงต่อวัน โดยมีปริ มาณจํานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม

(5)

มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่ อง เครื่ องคอมพิวเตอร์ มีการ
ปรับเปลี่ยนรุ่ นใหม่อย่างสมํ่าเสมออย่างมากทุก 5 ปี

(6)

อาจารย์มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ของตนเอง

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรี ยมความพร้อมสนับสนุนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรให้เป็ นไปตาม
-

ประกาศ กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ
14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร

-

ประกาศคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา เรื ่ อ งแนวปฏิ บ ตั ิต ามหลัก เกณฑ์ก ารขอเปิ ดและ
ดําเนิ นการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบการศึ กษาทางไกล พ.ศ. 2548

-

ประกาศ กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ องมาตรฐานการอุดมศึ กษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
พันธกิ จ ของการบริ ห ารอุด มศึ กษา และมาตรฐานด้า นการสร้า งและพัฒ นาสังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้

-

โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกําหนดข้างต้นโดย
•

จัดทําแบบสํารวจความต้องการจากนักศึกษาในใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน

•

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผใู ้ ช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
(1) อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การเรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548โดยมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1.1) สําเร็จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
(1.2) มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู ้ มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ทาํ
วิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
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3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจน
ปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ ทสี่ อนบางเวลาและคณาจารย์ พเิ ศษ
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สกอ.
อาจารย์พิเศษนับว่ามีความสําคัญเช่นกัน เพราะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา
ดังนั้นสาขาวิชาฯ กําหนดนโยบายว่าบางรายวิชาที่จาํ เป็ นต้องอาศัยผูม้ ีประสบการณ์ทางกฎหมายโดยตรงควรมีการเชิญอาจารย์
พิเศษหรื อวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่วา่ จะสอน ทั้งรายวิชาหรื อบางชัว่ โมงจะต้อง
เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง และมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาตรี
4. การบริหารของเจ้ าหน้ าทีส่ นับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งให้เป็ นไปตามความต้องการของคณะวิชา และมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัตงิ าน
เป็ นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
มีการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรื อผูม้ ีประสบการณ์ตรงในแวดวงนิ ติศาสตร์ มาเป็ นวิทยากรหรื ออาจารย์พิเศษ
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นักศึ กษาทุกคน โดยนักศึ กษาที่มี
ปั ญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ทุกคนทําหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นักศึ กษา และได้กาํ หนดชัว่ โมงให้นกั ศึกษามาพบ (Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้
นอกจากนี้ยงั ได้มีอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
5.2.1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนด Suggestion Box สําหรับเป็ นช่องทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็ นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
1. จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทนั ต่อวิทยาการสมัยใหม่
2. มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างต่อเนื่อง
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
หลักสู ตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2552 จํานวน 14 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย

ปี การศึกษา

ปี ที่
1


ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5









2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ











3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
แบบ มคอ.4 ก่ อนการเปิ ดสอน ในแต่ ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา











4. จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ นการของรายวิ ช า
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ตามลํา ดับ ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ด
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา











5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี
การศึกษา











6. มี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึ กษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ที่ก ํา หนดใน มคอ.3
และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา











1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่ วนร่ วมในการประชุ มเพื่ อวางแผน ติ ด ตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
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ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย

ปี การศึกษา

ปี ที่
1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5









8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศ
หรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน











9. อาจารย์ป ระจํา ทุ ก คนได้รั บ การพัฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง











10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
(ถ้า มี ) ได้รั บ การพัฒ นาวิ ช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี















7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อการประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู ้ จ ากผลการประเมิ น การดํา เนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปี ที่ผา่ นมา

11. ระดับความพึ งพอใจของนักศึ กษาปี สุ ด ท้า ย/
บัณฑิ ตใหม่ ที่มีต่อคุ ณภาพหลักสู ต ร เฉลี่ ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0



13. มี อ าจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548











14. ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาต่ อคุ ณภาพ
การเรี ยนการสอนและทรัพยากรสนับสนุ นใน
สาขาวิชาเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0











รวมตัวบ่ งชี้ (ข้ อ) ในแต่ ละปี
ตัวบ่ งชี้บังคับ (ข้ อที่)
ตัวบ่ งชี้ต้องผ่ านรวม (ข้ อ)

11
1-5
9

12
1-5
10

12
1-5
10

13
1-5
10

14
1-5
11

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บงั คับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5)
มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดําเนิ นการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม
โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้ บงั คับและตัวบ่งชี้ รวมในแต่ละปี

หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่ จ ะใช้ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ยุท ธศาสตร์ ที่ ว างแผนไว้เ พื่อ พัฒ นาการเรี ย นการสอนนั้น
พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผูส้ อนจะประเมินผูเ้ รี ยนในทุ ก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรื อไม่ โดยประเมิ น จากการ
ทดสอบย่อย การทําแบบฝึ กหัด การทํารายงาน การสังเกตพฤติ กรรมของนัก ศึ ก ษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้วา่ ผูเ้ รี ยนมี
ความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ซึ่งสามารถชี้ได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ในเนื้ อหาที่ได้สอนไป
หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
นักศึกษามีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา ผ่านการประเมินการสอน
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะนําเสนอผลการประเมินการสอนต่อผูบ้ ริ หารพิจารณาและ
ร่ วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1. กําหนดแผนการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5-4 ปี หรื อ ครบรอบ
การผลิตบัณฑิตในแต่ละรุ่ น
2. มีคณะกรรมการดําเนินการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย คณาจารย์ประจําหลักสูตรและผูบ้ ริ หารหลักสูตร
3. ดําเนินการศึกษา/วิเคราะห์ขอ้ มูล จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ผสู ้ อน ผูบ้ ริ หาร
บัณฑิต ผูป้ กครองนักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยกําหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมในเรื่ อง
- หลักสูตร
- การจัดการเรี ยนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- การบริ หารจัดการหลักสูตร
- ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
- คุณภาพบัณฑิต
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อประมวลควบคู่กบั การรายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ. 7) นํามาพิจารณาปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทั้งในภาพรวม และใน
แต่ละรายวิชาให้เหมาะสมและมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํา ปี ตามดัช นี บ่ ง ชี้ ผลการดํา เนิ น งานที่ ร ะบุ ใ นหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสู ตร และแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลหลักสู ตร จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวม และ
ในแต่ ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ พ บปั ญ หาของรายวิ ช าจะนํา เสนอคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษา
คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการบริ หารวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริ หารของสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ เพื่อพิจารณาการปรับปรุ งรายวิชาให้เหมาะสมทันที ที่พบปั ญ หา สํา หรับ การ
ปรับ ปรุ งหลักสู ตรทั้ง ฉบับ นั้น จะกระทําทุก 4 ปี ในรู ปแบบของการวิจยั ประเมินหลักสู ตร โดยจะมีการสอบถามความ
คิดเห็ นจากอาจารย์ผสู ้ อน นักศึกษา บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นหลักสู ตร ซึ่ งจะได้นาํ ผลที่ได้มาพิจารณากําหนด
แนวทางการปรั บปรุ งหลักสู ตร โดยมี คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก ผูบ้ ริ หาร
หลักสู ตรและหัวหน้าสาขาวิชา ร่ วมวิพากษ์และให้คาํ แนะนําในการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
*******************

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ข คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวก ค เอกสารสรุ ปการปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

