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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
*****************************************
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะนิติศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ปจจุบันการคาและการลงทุนระหวางประเทศมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะการคาการ
ลงทุ นในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศหรื อเขตการคาที่สําคัญ เชน สหรัฐ อเมริกา ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน กลุมสหภาพยุโรป อินเดีย เปนตน ประเทศไทยตองเผชิญและเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงทาง
การคาการลงทุนดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได การศึกษาวิชากฎหมายจึงมีความสําคัญมากตอการทําธุรกรรม
ระหวางประเทศที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงเปนเรื่องจําเปน เพื่อที่
สามารถผลิ ตนิ ติศาสตรบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย และการค าการลงทุน ในประเทศไทยและ
ระหวางประเทศ ใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ใชอยูในปจจุบันไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตั้งแต ปการศึกษา 2547 โดยไดเริ่มใชจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2547
เปนตนมา การจัดการศึกษาของหลักสูตรมีลักษณะเดนในการมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทาง
กฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย กฎหมายการคาลงทุน กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําไปประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายแขนงต า ง ๆ อี กทั้ ง ยั ง มี ความสามารถในการเจรจาตอ รอง (Negotiation) การร างสั ญญา
(Contract Drafting) กิจการเพื่อการรวมคา (Joint Venture) การเขาซื้อกิจการ (Take Over) การควบธุรกิจ
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(Merger) ตลอดจนการร ว มแสวงหาประโยชน ท างธุ ร กิ จ ในรู ป แบบอื่ น การศึ ก ษาวิ ธี ก ารระงั บ ข อ พิ พ าท
(Alternative Dispute Resolution) การไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation) การประนีประนอมยอมความ
(Compromise) กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การใหคําแนะนํากฎหมายและโนตารีพับบลิค
(Notaries Public)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 130 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอน เปนภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาหลักเปนตําราภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
(1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
(2) สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) คัดเลือกดวยวิธีเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทน
(4) รับเขาตามโครงการพิเศษ
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 ไดรับความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการพั ฒ นาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลั ยหัว เฉีย วเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่
2/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26 เมษายน 2560
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ภายในป พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นิติกร
(2) ที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ
(3) ผูพิพากษา
(4) อัยการ
(5) ขาราชการในสายตุลาการ
(6) ตํารวจ / ทหาร
(7) ปลัดอําเภอ
(8) ขาราชการในสายปกครอง
(9) นักการเมือง
(10) นักวิชาการ
(11) อาชีพใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

1. นายนิก สุนทรธัย

3-1017-00320-02-9

ผูชวยศาสตราจารย

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2525)
- น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2535)

2. นาย ช.ชยินทร
เพ็ชญไพศิษฏ

3-1002-01708-05-5

ผูชวยศาสตราจารย

- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2526)
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา (2528)
- น.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554)
- ประกาศนียบัตร การอบรม
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.
รับรองรุนที่ 2 (2554)
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ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

3. นายธนาชัย
สุนทรอนันตชัย

1-1014-00187-55-6

อาจารย

- น.บ. (นิติศาสตร) ม.ธรรมศาสตร (2549)
- น.ม.(กฎหมายมหาชน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2554)
- เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา (2553)

4. นายวุฒิชัย
เต็งพงศธร

3-1015-00098-98-5

อาจารย

- น.บ. เกียรตินิยม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546)
- น.ม. (กฎหมายอาญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2549)
- เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา (2559)

5. นางสาวศิรินทรพร
ธารมัติ

1-1412-00061-96-6

อาจารย

- น.บ.
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(2553)
- น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2557)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา–ตราด ตําบล
บางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สถานที่ฝกงาน การฝกปฏิบัติงานที่สอดคลองกับเนื้อหาของ
หลักสูตร ไดแก หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากการคาและการลงทุนระหวางประเทศมีความสําคั ญมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะในป
2558 ที่ผานมา ประเทศไทยไดกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
หรือ AEC) ซึ่งจะทําใหกลุมประเทศอาเซียนเปนตลาดเดียว มีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต วัตถุดิบและแรงงาน
ไดอยางเสรีมากขึ้น มีการทําธุรกรรม การคาขาย การลงทุนในระหวางกลุมประชาชาคมอาเซียนมากขึ้น ดังนั้น
จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีการทําสัญญาทางกฎหมายตาง ๆ นักศึกษาจึงจําเปนตองมีความรูกฎหมายในดาน
ต า ง ๆ และที่ สํ า คั ญ ต องสามารถนํ า ความรู ไปใชไดจ ริง มี ความรูพื้น ฐานและสามารถรางสัญ ญาพื้น ฐานได
ตลอดจนเทาทันตอสถานการณและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภายใตแนวคิดประเทศไทย 4.0
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อใหห ลักสูตรมีความทัน สมัย และเหมาะกับ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และตอบสนองความตองการของผูเรียนและความตองการของหนวยงานตาง ๆ และใน
ขณะเดียวกันนักศึกษาควรเรียนรูถึงประวัติศาสตรกฎหมายไทย หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย ซึ่ง
คณะนิติศาสตรไดพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอน
โดยเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได เ กิ ด การเรี ย นรู ด า นวิ ช าการและการฝ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ไ ด รั บ
ประสบการณตรง ซึ่งจะชวยนักศึกษาอยางมากในการทํางาน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และรองรับกระแสการมีสวนรวมในการพัฒนาและสืบสานการใช
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอันเปนมรดกอันล้ําคาของชาติไทย ในขณะเดียวกันก็ตองเรียนรูและพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมการทําธุรกิจของประเทศตาง ๆ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความชํานาญดานภาษา
และวัฒนธรรมทั้งไทยและตางประเทศ มีทักษะการสื่อสารดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานในองคกรทางธุรกิจตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และตองปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการใน
ระดับมาตรฐานสากล จึงไดกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอหนึ่งไวในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 6
พ.ศ.2560-2564 คือ การมุงพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อ
สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเรียนรูเพื่อรับใชสังคม ดวยความสําคัญตามพันธกิจดังกลาว ผนวกกับการศึกษาขอมูลดานสังคม
และวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมและ
เปนผูมีความรูกฎหมายที่นําไปใชไดจริงและปฏิบัติไดจริง สอดคลองและตอบสนองตอพันธกิจและปณิธานของ
มหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
วิชาในกลุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะสาธารณสุขศาสตรและ
สิ่งแวดลอม และคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชา LA 2123 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน สอนใหกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร
LA 2133 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย สอนใหกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม และ LA
2803 กฎหมายธุรกิจ สอนใหนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ซึ่งมีคณบดี
และรองคณบดีเปนผูรับผิดชอบหลัก โดยทํางานประสานกับสํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักพัฒนาวิชาการ
ทั้งดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ตลอดจนความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุงเนนผลิตบัณฑิตดานกฎหมายใหมีความรูจริง ปฏิบัติไดจริง และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย เนนเฉพาะรายวิชาที่เปนพื้นฐานจําเปนตอการประกอบ
อาชีพทางดานกฎหมาย โดยมีจุดมุงหมายใหบัณฑิตมีความรูทางกฎหมายควบคูกับทักษะการปฏิบัติทั้งในการให
คําแนะนํากฎหมาย การเจรจาตอรอง การรางสัญญา การจัดทําเอกสารทางกฎหมายและการวาความในศาล
เพื่อให สามารถปฏิบัติงานดานกฎหมาย การสอบใบอนุญาตเปน ทนายความ การสอบความรูชั้นเนติบัณฑิ ต
ตลอดจนการเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และสามารถนําความรูกฎหมายไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทางดานกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายแขนงตาง ๆ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชกฎหมายไดถูกตอง รูจักใชเหตุผล เขาใจในตัวบทกฎหมาย ทั้งใน
ดานการตีความและเจตนารมณของกฎหมาย
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตดานกฎหมายที่เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ และมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอสังคม
(4) เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําองคความรูทางกฎหมายไปใชประโยชน เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นได
อยางถูกตอง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใหมี - ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ - เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด - เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
- รายงานผลการประเมินความพึง
ความตองการของสังคม
ตองการของผูประกอบการที่เกี่ยวของ
พอใจในการใชบัณฑิตของ
กับงานดานกฎหมาย
ผูประกอบการ
- เอกสารแสดงระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ดานการทํางาน
ของบัณฑิต โดยเฉลีย่ อยูในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอน - ปริมาณงานบริการวิชาการ
สอนและบริการวิชาการใหมี
ใหทํางานบริการวิชาการแกองคกร
ตออาจารยในหลักสูตร
ประสบการณจากการนําความรู
ภายนอก
ทางกฎหมายไปปฏิบัติงานจริง

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ และอาจเปดภาคฤดูรอนได เปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 ระบบ
การศึกษา (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการเรียนการสอน
วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 – 18.30 น.
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(1) เปนผูมีความรูสอบไลไดไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือมีความรูเทียบเทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
(3) มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
(4) ไมเปนคนวิกลจริต
(5) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
(6) มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
การรับสมัครผูเขาศึกษา การคัดเลือกผูสมัครเพื่อเขาศึกษายึดถือหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
(2) สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) คัดเลือกดวยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทน
(4) รับเขาตามโครงการพิเศษ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
การปรับตัวเพื่อเขาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดปฐมนิเทศนักศึกษา และมีระบบอาจารยที่ปรึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1

2560

2561

ปการศึกษา
2562

100

100

100

100

100

90

90

90

90

85

85

85

81

81

356

356

ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

100

190

275

จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบ
หมายเหตุ : คาดวาปแรกจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไมผาน 10%
ปที่ 2 และปที่ 3 คาดวาจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไมผา น 5%
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2563

2564

81

9

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
ปงบประมาณ

รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา + คาลงทะเบียน

2560

2561

2562

2563

2564

จํานวนนักศึกษา (คน)

100

190

275

356

356

6,120,000

11,097,000

16,430,750

20,545,550

20,545,550

รวมรายรับ (บาท)

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
ปงบประมาณ

หมวดเงิน

2560

2561

2562

2563

2564

1. อาจารยประจําหลักสูตร

1,200,000

1,440,000

1,680,000

1,920,000

2,160,000

2. อาจารยประจํารวมสอน

147,833

192,667

228,417

339,500

339,500

3. คาใชจายดําเนินการ (หองเรียน)

765,000

1,530,000

2,070,000

2,520,000

2,520,000

4. คาใชจายสวนกลาง *

2,238,500

4,253,150

6,155,875

7,969,060

7,969,060

รวม ก

4,351,333

7,415,817

10,134,292 12,748,560 12,988,560

1. คาหนังสือ/ตํารา/วารสาร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2. คาครุภณ
ั ฑ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3. วัสดุ / อุปกรณทางการศึกษา

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

รวม ข

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

รวม (ก)+(ข)

4,851,333

7,915,817

จํานวนนักศึกษา **

100

190

275

356

356

คาใชจายตอหัวนักศึกษา (บาทตอป)

48,513

41,662

38,670

37,215

37,889

ก. คาใชจายบุคลากร

ข. งบลงทุน

10,634,292 13,248,560 13,488,560

หมายเหตุ : * หมายถึง คาใชจายสวนกลาง เปนคาเฉลีย่ จากคาใชจายสวนสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร
ประกอบดวย เงินเดือน หนังสือ คาสาธารณูปโภค เอกสารประกอบการสอน เจาหนาที่รักษาความสะอาด/
รักษาความปลอดภัย คาใชจายดําเนินงานความรวมมือตาง ๆ
** หมายถึง จํานวนนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 2 (ภาคผนวก ก)
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 6 (ภาคผนวก ก)
หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา (Course Number) ประกอบดวยอักษร 2 ตัว ตามดวยเลข 4 หลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
EG = ภาษาอังกฤษ
CN = ภาษาจีน
GE = ศึกษาทั่วไป
LA = กฎหมาย
รหัสตัวเลข
เลขหลักพัน 100x - 699x หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาตรี
เลขหลักรอยและหลักสิบ หมายถึง
ลําดับวิชา
เลขหลักหนวย
หมายถึง
หนวยกิต
การกําหนดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนตามหนวยกิตรายวิชาใชรหัสดังนี้
A (B1/B2 - C1/C2 - D1/D2)
A หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการบรรยาย
B2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
C1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการฝกปฏิบัติในหองทดลอง
C2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงการฝกปฏิบัติในหองทดลองตอสัปดาห
D1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม
D2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงการฝกงานหรือการฝกภาคสนามตอสัปดาห
หมายเหตุ จํานวนหนวยกิตในวงเล็บรวมกันตองเทากับจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด B1+C1+D1 = A
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
วิชาบังคับ
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมสังคมศาสตร
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
วิชาเลือก
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
(2.1) กลุมวิชาเอกบังคับ
(2.2) กลุมวิชาเอกเลือก
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชา
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
วิชาบังคับ
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
(Holistic Health Care)
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
(Worldviews and Ways of Life)
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
(Psychology for Living)
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
(Thailand in Contemporary World Events)
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
(Life and Sufficiency Economy)
GE 1142 จีนศึกษา
(Chinese Studies)
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
(Information Technology and Learning)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

30
23
6
6
2
9
7
94
78
16
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต Prerequisite
30
23
6
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

6
2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

2
2(2/2-0-0)

-
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รหัสวิชา
GE 1043
GE 1053
GE 1063

GE 2182
GE 2192
GE 2292
GE 2242

GE 2142
GE 2152
GE 2162
GE 2212

CS 1001
GE 2232

รายวิชา
- กลุม วิชาภาษา
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
(Thai and Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication I)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication II)
วิชาเลือก
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
สุนทรียภาพแหงชีวิต
(Aesthetic for Life)
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
(Thai culture and wisdom)
การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
อาเซียนศึกษา
(Asean Studies)
ผูประกอบการยุคใหม
(Modern Entrepreneurship)
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
(Learning Skills in Higher Education)
ภาวะผูนํากับการจัดการ
(Leadership and Management)
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
(Application of Software in Daily Life)
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
(Humans and Environments)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนวยกิต
9
3(3/3-0-0)

Prerequisite

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

-

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

GE 1053

-

7
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)

-

2(2/2-0-0)

-

1(0-1/2-0)

-

2(2/2-0-0)

-
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รหัสวิชา

รายวิชา

- กลุมวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
EG 5363 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1
(English for Legal Profession I)
EG 5373 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2
(English for Legal Profession II)
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล
(Law on Persons)
LA 1023 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย
(Fundamental Legal Principles)
LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
(Criminal Law :General Principles)
LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย
(Property Law)
LA 2023 มูลหนี้ 1
(Sources of Obligations I)
LA 2033 ผลแหงหนี้
(Effect of Obligations)
LA 2142 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 1
(Commercial and Business Contracts Law I)
LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
(Judiciary Process and Thai Court System)
LA 2062 มูลหนี้ 2
(Sources of Obligations II)
LA 2172 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 2
(Commercial and Business Contracts Law II)
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
(Criminal Law : Specific Offences)
LA 2102 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
(General Principles of Public Law)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนวยกิต

Prerequisite

2(2/2-0-0)

-

94
78
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)

-

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)

-

3(3/3-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-
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รหัสวิชา
รายวิชา
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
(Family Law)
LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ
(Business Organizations Law)
LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(Law of Civil Procedure)
LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน
(Law of Evidence)
LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
(Constitutional Law and Political Institutions)
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก
(Succession Law)
LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Law of Criminal Procedure)
LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(Administrative Law and Administrative
Court Procedure)
LA 3112 นิติปรัชญา
(Legal Philosophy)
LA 4013 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
(Public International Law)
LA 4022 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
(Private International Law)
LA 4002 ประวัติศาสตรกฎหมาย
(Legal History)
LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
(Field Experience in Law)
LA 3123 การใหคําแนะนํากฎหมายและการเจรจาตอรอง
(Legal Counseling and Negotiation)
LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย
(Principles and Ethics of Legal Profession)
LA 4033 การรางสัญญาและการวาความ
(Contract Drafting and Advocacy)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

3(3/3-0-0)

-

4(4/4-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

3(3/3-0-0)

-

2(2/2-0-0)

-

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(0-0-3/15)

-

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

-

2(2/2-0-0)

-

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

-
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รหัสวิชา
CN 3763
CN 3773
LA 3162
LA 3172
LA 3182
LA 3192
LA 3202
LA 3102
LA 3222
LA 3242
LA 3252
LA 3272
LA 3312
LA 3332
LA 3052
LA 3362

รายวิชา
2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1
(Chinese for Legal Profession I)
ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2
(Chinese for Legal Profession II)
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
(Intellectual Property Law)
กฎหมายปองกันการผูกขาด
(Anti - Trust Law)
สัมมนากฎหมายธุรกิจ
(Seminar on Business Law)
กฎหมายหลักทรัพย
(Securities Regulations)
กฎหมายธนาคาร
(Banking Law)
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
(Consumer Protection Law)
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
(International Trade Law)
กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Transaction Law)
กฎหมายลมละลาย
(Bankruptcy Law)
อาชญากรรมทางธุรกิจ
(Business Crime)
กฎหมายที่ดินและนโยบายการใชที่ดิน
(Law on Land Used and policy)
กฎหมายการทองเที่ยว
(Law on Tourism)
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(Natural Resource and Environmental Law)
กฎหมายอุตสาหกรรม
(Industrial Law)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนวยกิต Prerequisite
16
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

CN 3763

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)

-

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)

-
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รหัสวิชา
รายวิชา
LA 3412 กฎหมายการลงทุน
(Investment Law)
LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน
(Business Transaction Law in China)
LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายของประเทศจีน
(Law System and Legal Institution China)
LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
(Investment Law in China)
LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน
(Real Estate Law in China)
LA 3002 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 3
(Law on Commercial and Business Contracts III)
LA 4012 กฎหมายกับการพัฒนา
(Law and Development)
LA 3062 กฎหมายแรงงาน
(Labour Law)
LA 3072 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
(Negotiable Instruments Law)
LA 3132 กฎหมายภาษีอากร
(Taxation Law)
LA 3502 กฎหมายอาเซียน
(Asean Law)
LA 3522 กฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(Information Technology Law)
LA 3532 การรางกฎหมายและกระบวนนิติบัญญัติ
(Legal Drafting and Legislative Process)

หนวยกิต
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)

-

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. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ไดตามความสนใจ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
GE 1043
GE 1053
GE 1102
GE 1122
LA 1012
LA 1023
LA 2102

ภาษาไทยกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ไทยกับสภาวการณโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
กฎหมายลักษณะบุคคล
หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
รวม

หนวยกิต
3
3
2
2
2
3
2
17

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝกงาน
3
2
2
2
2
2
3
2
16
2
-

17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ
แบบองครวม
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย
LA 2023 มูลหนี้ 1
รวม

หนวยกิต
2
2
2
2
3
3
3
17

17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ ฝกงาน
1
2
2
2
2
3
3
3
16

2

-
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
GE 1063
LA 2033
LA 2093
LA 3013
LA 2142
LA 4002
LA 2062

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ผลแหงหนี้
กฎหมายอาญาภาคความผิด
กฎหมายลักษณะครอบครัว
กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชย
และธุรกิจ 1
ประวัติศาสตรกฎหมาย
มูลหนี้ 2
รวม

หนวยกิต
3
3
3
2
2
2
2
17

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ ฝกงาน
2
2
3
3
2
2
2
2
16

2

-

17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง /สัปดาห

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
GE 1142
LA 2052
LA 3082
LA 2172
LA 2003
LA 3023
LA 3112

จีนศึกษา
กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
กฎหมายลักษณะมรดก
กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชย
และธุรกิจ 2
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ
นิติปรัชญา
รวม

หนวยกิต
2
2
2
2
3

3

-

-

3
2
16

3
2
16

-

-

16 หนวยกิต 16 ชั่วโมง /สัปดาห

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
2
2
2
2
-
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
EG 5363
LA 3203
LA 3093
LA 3032
GE .....….
GE .....….
………

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร 1
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (1)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (2)
เลือกเสรี (1)
รวม

หนวยกิต
3

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ ฝกงาน
2
2
-

3

3

-

-

3
2
2
2
2
17

3
2
2
2
-

2

-

17 หนวยกิต ...... ชั่วโมง /สัปดาห

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
LA 3034
LA 4022
LA .……..
LA .……..
LA ………
GE .....….
GE .....….

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
กฎหมายระหวางประเทศแผนก
คดีบุคคล
เอกเลือก (1)
เอกเลือก (2)
เอกเลือก (3)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (3)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (4)
รวม

หนวยกิต
4
2
2
2
2
2
1-2
15-16

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห
ทฤษฎี
ปฏิบัติ ฝกงาน
4
2
2
2
2
2
-

15-16 หนวยกิต ......... ชั่วโมง /สัปดาห

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

-

-
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ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
EG 5373
LA 4013
LA 3123
LA 4033
LA ………
………...…
.....………

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร 2
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
การใหคําแนะนํากฎหมายและการ
เจรจาตอรอง
การรางสัญญาและการวาความ
เอกเลือก (4)
เลือกเสรี (2)
เลือกเสรี (3)
รวม

หนวยกิต
3

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
2
2
-

3
3

3
2

2

-

3
2
2
2
18

2
2
-

2
6

-

18 หนวยกิต .......... ชั่วโมง /สัปดาห

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
LA .……..
LA .……..
LA ………
LA ………
LA 3542
LA 3313

เอกเลือก (5)
เอกเลือก (6)
เอกเลือก (7)
เอกเลือก (8)
หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย
การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
รวม

หนวยกิต
2
2
2
2
2
3
13

13 หนวยกิต 25 ชั่วโมง/ สัปดาห

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จํานวนชั่วโมง /สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
2
2
2
2
2
15
10
15

21

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ 23 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
2(1/1/2-0)
(Holistic Health Care)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแลสุขภาพและการดําเนิน
ชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่การทํางานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การ
เสริม สรา งสมรรถภาพทางกาย การปอ งกัน การบาดเจ็บ จากการเลน กีฬ าและออกกํา ลัง กาย การเลือก
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนําความรูและทักษะการออกกําลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldviews and Ways of Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
ที่ดีงามเพื่อเขาใจและ เห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและ
ศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจผูอื่น การสราง
ความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสรางการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การ
จัดการกับปญหาและการพัฒนาศักยภาพแหงตน
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กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary World Events)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เหตุการณตาง ๆ ของโลกและปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบันที่มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยี ความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และ
การประสานประโยชน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การแขงขันดานการคา บทบาทของไทยในเวทีโลก การ
ปรั บ ตั ว ของไทยกั บ สถานการณ โ ลก แนวโนม ของสถานการณ โ ลกในอนาคต ตลอดจนความรว มมือในการ
แกปญหาของประชาคมโลก เพื่อใหเกิดสันติภาพอยางยั่งยืน
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหม
และปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง กรณี ศึกษาในโครงการพระราชดํ าริ การประยุกต เศรษฐกิ จพอเพี ยงในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยาง
เศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1142 จีนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Chinese Studies)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร การปกครอง ชนชาติ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูปญญาและวิถีแหงจีน
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
2(2/2-0-0)
(Information Technology and Learning)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตในการสืบคนขอมูล การแสวงหา
ความรู การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูล
เพื่อการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai and Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง พูด การอานและการเขียน การฟงและ
การอา น จับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพ
ประเภทตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การรู
เทาทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การใชภาษาทั้งสี่ดาน คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนการฟงและการพูดใน
ชีวิตประจําวัน การอานเพื่อความเขาใจ การเขียนบันทึกอยางงาย เพื่อการสื่อสาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Communication II)
วิชาบังคับกอน : GE 1053
ทักษะในการใชศัพท สํานวน แสลงและสุภาษิต การสนทนาเกี่ยวกับหัวขอในชีวิตประจําวัน
ในเรื่องตาง ๆ การอานเพื่อความเขาใจ การเขียนอนุเฉท จดหมายและความเรียงแบบตาง ๆ
วิชาเลือก 7 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetic for Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความสัมพันธระหวางความงาม
ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับ
ศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
(Thai culture and wisdom)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความสํ าคั ญ ลักษณะสังคม วัฒ นธรรมและภู มิปญญาไทย บทบาทหนา ที่ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
วิถีชีวิ ต และแบบแผนความคิดความเชื่ อทางวัฒ นธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา และ
สรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัฒน
GE 2292 การคิดเชิงระบบแบการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
2(2/2-0-0)
(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิง
ระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการวิเคราะหการใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี คานิ ย ม ความเชื่ อและการดําเนิน ชีวิต ของบุค คลตา ง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ความสําคัญการตระหนักถึง
วัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พัฒนาการของอาเซี ยน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และความ
รวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสําคัญของธุรกิจพื้นฐาน ความรูทางธุรกิจที่สามารถนําไปใชใน
การเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
โดยการใชหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน
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GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
2(2/2-0-0)
(Learning Skills in Higher Education)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผลสําเร็จในการเรียน เตรีย มพรอมที่
จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียน
และการบริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคําบรรยาย การอาน การเตรียม ตัวสอบ การทํา
ขอสอบ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะของผูนําและภาวะความเปนผูนํา การพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการทางการจัดการ
เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการทํางานรวมกับผูอื่น
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
1(0-1/2-0)
(Application of Software in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิธีการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรม
ตารางการคํานวณ โปรแกรมเพื่อการนําเสนองาน โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสําหรับการพัฒนา
เว็บเพจ การประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Humans and Environments)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและผลกระทบจากการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการแกปญหาและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนและสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
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- กลุมวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(2/2-0-0)
(Chinese for Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี (อกภาษาจีนไมเปดสําหรับนักศึกษาวิชาเ)
สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคําศัพท รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณประจําวัน และ
วิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณเบื้องตน
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 94 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 78 หนวยกิต
EG 5363 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1
3(2/2-1/2-0)
(English for Legal Profession I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาคําศัพทกฎหมายและฝกฝนทักษะการใชสํานวนภาษาอังกฤษในการอานตํารา บทความ
บทบรรณาธิการที่เปนภาษาอังกฤษ
EG 5373 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2
3(2/2-1/2-0)
(English for Legal Profession II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกฝนการเขียนเอกสารทางกฎหมายประเภทตาง ๆ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ทางกฎหมาย เชน คําฟอง คําใหการ การรางสัญญา หนังสือบอกกลาวทวงถาม เปนตน
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล
2(2/2-0-0)
(Law on Persons)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักกฎหมายบุคคล บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภูมิลําเนา และความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย
LA1023 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย
3(3/3-0-0)
(Fundamental Legal Principles)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมาย ความ สัมพันธของวิช ากฎหมายกับ ศาสตร
แขนงอื่น ๆ การใชและการตีความกฎหมาย การอุดชองวางกฎหมาย หลักผูทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของ
สิทธิ การใชสิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐานแหงสิทธิ หลักสําคัญในกฎหมาย
ลักษณะตาง ๆ
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LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
3(3/3-0-0)
(Criminal Law : General Principles)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใชกฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิด
ในทางอาญา การพยายามกระทํ าความผิด ตัวการและผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบทหรือหลาย
กระทง การกระทําความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใชแกความผิดลหุโทษ
LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย
3(3/3-0-0)
(Property Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยและทรัพยสิน การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนแหงกรรมสิทธิ์ การใช
กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิประเภทตาง ๆ
LA 2023 มูลหนี้ 1
3(3/3-0-0)
(Sources of Obligations I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา มูลแหงหนี้ที่เกิดจากสัญญา ระยะเวลา อายุความ
กฎหมายเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
LA 2033 ผลแหงหนี้
(Effect of Obligations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วัตถุแหงหนี้ ผลธรรมดาและผลพิเศษแหงหนี้ ความระงับแหงหนี้

3(3/3-0-0)

LA 2142 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 1
(Commercial and Business Contracts Law I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย และเชาซื้อ

2(2/2-0-0)

LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
2(2/2-0-0)
(Judiciary Process and Thai Court System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรม ระบบศาลเดี่ยวและระบบศาลคู โครงสรางและ
การบริหารงานของศาลประเภทตาง ๆ และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
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LA 2062 มูลหนี้ 2
(Sources of Obligations II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
มูลแหงหนี้อันเกิดจากการละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได

2(2/2-0-0)

LA 2172 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 2
2(2/2-0-0)
(Commercial and Business Contracts Law II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา และหลักประกันแหงหนี้ประเภทตาง ๆ
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(3/3-0-0)
(Criminal Law : Specific Offences)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญาและความผิด
ลหุโทษฐานตาง ๆ
LA 2102 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
2(2/2-0-0)
(General Principles of Public Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการ บอเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎี
การจัดโครงสรางทางปกครองในรัฐ อํานาจและทฤษฎีสําคัญเกี่ยวกับการใชอํานาจ โดยเฉพาะการแบงแยกการ
ใชอํานาจอธิปไตย อํานาจดุลยพินิจและอํานาจผูกพัน
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
2(2/2-0-0)
(Family Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั ก กฎหมายครอบครั ว การหมั้ น การสมรส การหย า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสามี แ ละภริ ย า
ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร คาอุปการะเลี้ยงดู
LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Business Organizations Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประเภท การจัดตั้ง โครงสราง และการบริหารจัดการขององคกรธุรกิจประเภทหางหุนสวน บริษัท
และบริษัทมหาชนจํากัด
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LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
4(4/4-0-0)
(Civil Procedure Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพงวาดวยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นตนอุทธรณ
และฎีกา วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการดําเนินคดีแพงในชั้นบังคับคดี การยึดอายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย รองขัดทรัพย การเฉลี่ยทรัพยและขอกันสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ภาค 2
ภาค 3 และ ภาค 4
LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน
2(2/2-0-0)
(Law of Evidence)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาหลักกฎหมาย วาดวยพยานหลักฐานในคดีแพงและคดีอาญา การมาศาล และการซักถาม
พยานการนําสืบพยาน เอกสาร การตรวจหลักฐานโดยศาลและการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญโดยศาลและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3/3-0-0)
(Constitutional Law and Political Institutions)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทํารัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย องคกรตาง ๆ
ทางการเมืองกระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให
กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก
2(2/2-0-0)
(Succession Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก
LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3/3-0-0)
(Criminal Procedure Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักทั่วไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญา วิธีพิจารณา
ในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกา
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LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3/3-0-0)
(Administrative Law and Administrative Court Procedure)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักทั่วไปและลักษณะสําคัญของกฎหมายปกครอง ฝายปกครอง การกระทําทางปกครอง ผลบังคับ
ของคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง วิธีปฏิบัติของเจาหนาที่ฝาย
ปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
LA 3112 นิติปรัชญา
2(2/2-0-0)
(Legal Philosophy)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสํานักความคิดทางกฎหมายตาง ๆ ปรัชญาที่เปน
รากฐานของทฤษฎีกฎหมายโดยเนนเรื่องความหมายของกฎหมาย อํานาจอธิปไตย โทษ สิทธิ ความยุติธรรม
ความเปนธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาตอการสรางและการใชกฎหมาย
LA 4013 กฎหมายระหวางประเทศแผนกดดีเมือง
3(3/3-0-0)
(Public International Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ลักษณะ บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง บุคคลในกฎหมาย
ระหวางประเทศแผนกคดีเมือง การใชอํานาจรัฐ ความสัมพันธของกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน
ความรับผิดระหวางประเทศของรัฐ การระงับขอพิพาทของรัฐ
LA 4022 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2/2-0-0)
(Private International Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติ
และคนตางดาว การขัดกันแหงกฎหมาย การดําเนินคดีที่มีองคประกอบพัวพันกับตางประเทศ
LA 4002 ประวัติศาสตรกฎหมาย
2(2/2-0-0)
(Legal History)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ที่มาของกฎหมายไทย และกฎหมายหลักของโลก วิวัฒนาการของระบบตาง ๆ ตลอดจนอิทธิพล
ของระบบกฎหมายดังกลาวที่มีตอกฎหมายของนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย
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LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
3(0-0-3/12)
(Field Experience in Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การประกอบวิชาชีพกฎหมาย ใหรูจริง ปฏิบัติไดจริงยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติใน
การจัดการและการใหคําแนะนํากฎหมาย การรางและตรวจสัญญา การเสียภาษีอากร การเรียบเรียงคําฟอง
การสืบพยาน การเรียงคําพิพากษา การเรียงคําใหการ การเรียงคําฟองอุทธรณ ฎีกา การบังคับตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งศาล สงเสริมและพัฒนาใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพรอมสูวิชาชีพกฎหมาย
LA 3123 การใหคําแนะนํากฎหมายและการเจรจาตอรอง
(Legal Counseling and Negotiation)

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

วิชาบังคับกอน : ไมมี

ฝกทักษะในการใหคําปรึกษากฎหมายและการดําเนินการเพื่อยุติขอพิพาท โดยกระบวนการทาง
กฎหมายหรือกระบวน การทางเลือก รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับระบบโนตารีพับบลิค และฝกทักษะการเจรจาตอรอง
โดยใชสถานการณจําลอง
LA 4033 การรางสัญญาและการวาความ
3(2/2-1/2-0)
(Contract Drafting and Advocacy)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาวิธีการรางสัญญาตลอดจนรูปแบบของสัญญาและกฎหมายที่ควรพิจารณาในการรางสัญญา
โดยวิเคราะหจากสัญญาตาง ๆ ศึกษาการวาความ โดยฝกกระบวนการพิจารณาคดีและวิธีปฏิบัติโดยศาลใน
สถานการณจําลอง
LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย
2(2/2-0-0)
(Principles and Ethics of Legal Profession)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการประกอบวิชาชีพกฎหมาย จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ
ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ที่กอตั้งขึ้นเพื่อควบคุมผูประกอบอาชีพทางกฎหมาย
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2.2 กลุมวิชาเอกเลือก

ไมนอยกวา 16 หนวยกิต

CN 3763 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1
3(2/2-1/2-0)
(Chinese for Legal Profession I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การใชภาษาทั้งสี่ดาน คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน ฝกทักษะการอานรายงาน ราง
บทความ และเรื่องที่เปนปญหาเกี่ยวกับกฎหมายและสังคม การเขียนโนตยอ สรุปยอของบทความและการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
CN 3773 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2
3(2/2-1/2-0)
(Chinese for Legal Profession II)
วิชาบังคับกอน : CN 3763
ฝกการอานและการเขียนโดยเนนทักษะการเขียนสรุปเกี่ยวกับรายงานขาว บทบรรณาธิการ บทความ
วารสาร รายงานคดีในศาลและบทความกึ่งวิชาการที่มีเนื้ อหาดานกฎหมายและสั งคมการอภิป รายในหัว ข อที่
เกี่ยวของ
LA 3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
2(2/2-0-0)
(Intellectual Property Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
LA 3172 กฎหมายปองกันการผูกขาด
2(2/2-0-0)
(Anti - Trust Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การผูก ขาดทางการคา และผลกระทบตอ ผู บ ริโ ภค เศรษฐกิจ และความมั่น คงของประเทศ
ประเภทตาง ๆ ของการผูกขาด กฎหมายปองกันการผูกขาด และการใชบังคับกฎหมายปองกันการผูกขาด
LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
(Seminar on Business Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อภิปรายและวิเคราะหประเด็นสําคัญทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
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LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย
2(2/2-0-0)
(Securities Regulations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน ความหมายของหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ
กํา กับ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย การซื ้อ ขายหลัก ทรัพ ยใ นตลาดหลัก ทรัพ ย การประกอบธุร กิจ
หลักทรัพย การจัดการกองทุนรวม การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การซื้อหลักทรัพย
เพื่อการครอบงํากิจการ
LA 3202 กฎหมายธนาคาร
2(2/2-0-0)
(Banking Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทบาทของธนาคารพาณิชย นโยบายการควบคุมและสงเสริมการธนาคารพาณิชย กฎเกณฑแหง
กฎหมายเกี่ ยวกับ การจั ดองค การและการดําเนินงานทั่ว ไปของธนาคารพาณิช ย กิจ การที่สําคัญ และการหา
ผลประโยชนของธนาคารพาณิชย ผลกระทบของสภาวะการเงินระหวางประเทศตอการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชย
LA 3102 กฎหมายคุมครองผูบริโภค
2(2/2-0-0)
(Consumer Protection Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิ ดทฤษฎีและที่มาของกฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎเกณฑแหงกฎหมายเพื่อพิทักษสิทธิ
ประโยชนของผูบริโภค กฎหมายคุมครองผูบริโภค และการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภควิธีพิจารณาคดี
คุมครองผูบริโภค กรณีศึกษาคดีคุมครองผูบริโภค
LA 3222 กฎหมายการคาระหวางประเทศ
2(2/2-0-0)
(International Trade Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มี
ผลกระทบตอการคาสิ นคาระหวางประเทศ กฎหมายที่ใชบังคับ กับสัญญาการคาระหวางประเทศ กฎหมาย
เอกภาพสําหรับการซื้อขายระหวางประเทศ เงื่อนไขที่สําคัญทางการคาระหวางประเทศ การทําสัญญาซื้อขาย
ระหวางประเทศ การขนสงและการประกันภัยสินคา การชําระเงินและการโอนเงินระหวางประเทศ การระงับขอ
พิพาททางการคาระหวางประเทศ
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LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
2(2/2-0-0)
(International Business Transaction Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ หลักการและโครงสรางทางกฎหมาย
ธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการลงทุน การถายทอดเทคโนโลยี การกูยืมเงิน การซื้อขาย
การระงับขอพิพาททางธุรกิจ และภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ
LA 3252 กฎหมายลมละลาย
2(2/2-0-0)
(Bankruptcy Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการ ลักษณะและวั ตถุประสงคของกฎหมายลมละลาย วิธี การจัดการทรั พยสินของลูกหนี้
บทบาทของเจาพนักงานพิทักษทรัพย อํานาจศาล กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย การฟนฟูกิจการ
LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ
2(2/2-0-0)
(Business Crime)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไก
ของรัฐในการปองปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ โดยเนนกฎเกณฑแหงกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน
LA 3312 กฎหมายที่ดินและนโยบายการใชที่ดิน
2(2/2-0-0)
(Law on Land Used and policy)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประเภทและลักษณะของการจัดการที่ดิน นโยบายการใชและการหาประโยชนในที่ดิน กฎหมายที่ควบคุม
ธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน กฎเกณฑแหงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน
LA 3332 กฎหมายการทองเที่ยว
2(2/2-0-0)
(Law on Tourism)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว อาทิ การ
ควบคุ มคนเข าเมื อง การคุ มครอง และดู แลรั กษาแหล งมรดกโลก อุ ทยานแห งชาติ โบราณวั ตถุ ส ถานและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษ และความ
รับผิดทางแพง กฎหมายเกี่ยวกับการโรงแรม การจัดหางาน การคุมครองแรงงาน กฎหมายศุลกากร กฎหมาย
ที่วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และกรณีศึกษาทางดานการทองเที่ยว
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LA 3052 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Natural Resource and Environmental Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั กกฎหมายระหว างประเทศและหลั กกฎหมายภายในที่ เกี่ ยวกั บทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมกับทรัพยากร ธรรมชาติ การคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐ องคกร มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นในการวางแผน การจัดการ
มลพิษ การใชและการคุมครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานอุตสาหกรรม กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม
กฎหมายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ปญหา
ทางดานกฎหมายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอุตสาหกรรม
LA 3412 กฎหมายการลงทุน
2(2/2-0-0)
(Investment Law )
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรง การคุมครองและการสงเสริมการลงทุนทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศโดยประเทศผูรับและประเทศผูสงออก การลงทุน สนธิสัญญาระหวางประเทศทวิภาคี
และพหุภาคีเกี่ยวกับการลงทุน ประเด็นปญหาสําคัญตาง ๆ ที่นา สนใจดานกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรง
LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน
2(2/2-0-0)
(Business Transaction Law in China)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
จารีตประเพณี วัฒนธรรมทางการคา กฎเกณฑเกี่ยวกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรทางธุรกิจ การขออนุญาตประกอบกิจการเฉพาะ การนําเงินตราเขา
ออกประเทศจีน การภาษีอากรทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวของ
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LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายของประเทศจีน
2(2/2-0-0)
(Law System and Legal Institution China)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบกฎหมายในปจจุบัน ทั้งในสวนทีเ่ ปนกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน แนวคิดในทาง
กฎหมายของระบบสังคมนิยมอันมีลั กษณะสัมพัน ธกับระบบเศรษฐกิจ ระบบนายทุ นในกระแสโลกาภิวัฒ น
สถาบัน ตุล าการ สถาบัน นิติบัญ ญัติ สํา นัก งานอัย การสูง สุด สถาบัน ทนายความและหนว ยงานที่มีความ
เชื่อมโยงกับสถาบันกฎหมายดังกลาว
LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
2(2/2-0-0)
(Investment Law in China)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ รวมทั้งสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน ของนัก
ลงทุนตางชาติ รวมทั้งการลงทุนโดยทางตรง และโดยทางออม ตลอดจนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน
ของจีนกับนักลงทุนตางชาติ การสงเสริมการลงทุนตามที่กฎหมายจีนไดเอื้ออํานวยแกนักลงทุนตางชาติ
LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน
2(2/2-0-0)
(Real Estate Law in China)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กฎหมายที่ดิน หลักกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม การถือครอง สัญญาเชา สิทธิหนาที่ของผูเชาที่ดิน
การกอสรางอาคาร ภาระภาษีที่ดิน การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย การนําอาคาร สิ่งปลูกสราง เปนหลักค้ํา
ประกันกับสถาบันการเงินในประเทศจีน
LA 3002 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 3
(Law on Commercial and Business Contracts III)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทน นายหนา ฝากทรัพย และประกันภัย

2(2/2-0-0)

LA 4012 กฎหมายกับการพัฒนา
2(2/2-0-0)
(Law and Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา พิจารณาถึงสถานะและบทบาท
ของกฎหมายในฐานะเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา และเครื่องมือในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
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LA 3062 กฎหมายแรงงาน
2(2/2-0-0)
(Labour Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวั ฒนาการและหลั กทั่ วไปของกฎหมายแรงงาน ความแตกตางระหวางสัญ ญาจางแรงงานกับ
สัญญาจางทําของ การคุมครองแรงงาน การคุมครองแรงงานของคนตางดาว แรงงานสัมพันธ การระงับขอพิพาท
แรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน
LA 3072 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
2(2/2-0-0)
(Negotiable Instruments Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน และตราสารเปลี่ยนมือประเภทตาง ๆ
LA 3132 กฎหมายภาษีอากร
2(2/2-0-0)
(Taxation Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการ นโยบายและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษีอากร หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับภาษีเงินได ทั้งภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล
LA 3502 กฎหมายอาเซียน
2(2/2-0-0)
(Asean Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการรวมกลุมในภูมิภาคอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความตกลงวาดวยเขตการคาอาเซียน
ความตกลงวาดวยการคาสินคาอาเซียน ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ความ สัมพันธของอาเซียนกับกลุม
ภูมิภาคอื่น
LA 3522 กฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2(2/2-0-0)
(Information Technology Law)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการสําคัญของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การคุมครอง
สิทธิสวนบุคคล สภาพปญหาของการใชกฎหมายปจจุบันในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
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LA 3532 การรางกฎหมายและกระบวนนิติบัญญัติ
2(2/2-0-0)
(Legal Drafting and Legislative Process)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารยกร า งกฎหมาย การใช ภ าษาและถ อ ยคํ า ในกฎหมาย ตลอดจน
กระบวนการนิติบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการเสนอ พิจารณา และการตราพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ -สกุล
1. ศาสตราจารยพิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

-

คุณวุฒิการศึกษา
น.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
LL.M. Columbia University (New York)
เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรการสอบสิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยสตาบูรก ฝรั่งเศส
LL.M. Columbia University (New York)
ประกาศนียบัตรการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
สถาบันปฏิรูปที่ดินไตหวัน รวมกับ Lincoln Land
Institute, Massachusetts, U.S.A.

3.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
1. นายนิก สุนทรธัย

คุณวุฒิ
- น.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2525)
- น.ม. (กฎหมายระหวาง
ประเทศ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2535)
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ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

เลขบัตรประชาชน
3-1017-00320-02-9

ภาระงานสอน(ชั่วโมง/
สัปดาห)
หลักสูตร หลักสูตร
ปจจุบัน ปรับปรุง
6
6
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ชื่อ – สกุล
2. นาย ช.ชยินทร
เพ็ชญไพศิษฏ

3. นายธนาชัย
สุนทรอนันตชัย

คุณวุฒิ
- น.บ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(2526)
เนติบัณฑิต สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา (2528)
- น.ม.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(2554)
- ประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวิธพี ิจารณาคดี
ปกครอง ตามมาตรฐานที่
ก.ศป. รับรองรุนที่ 2 (2554)
- น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2549)
- น.ม. (กฎหมายมหาชน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2554)
- ร.บ. (ความสัมพันธระหวาง
ประเทศและการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (2550)
- เนติบัณฑิต สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา (2553)
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ตําแหนงทาง
วิชาการ

เลขบัตรประชาชน

ผูชวย
ศาสตราจารย

3-1002-01708-05-5

อาจารย

1-1014-00187-55-6

ภาระงานสอน(ชั่วโมง/
สัปดาห)
หลักสูตร หลักสูตร
ปจจุบัน ปรับปรุง
9
9

9

9
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ชื่อ – สกุล
4. นายวุฒิชัย
เต็งพงศธร

5. นางสาวศิรินทรพร
ธารมัติ

คุณวุฒิ
- น.บ. (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2546)
- น.ม. (กฎหมายอาญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2549)
- เนติบัณฑิต สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา (2559)
- น.บ.
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (2553)
- น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2557)

3.2.3 อาจารยประจํารวมสอน
ตําแหนงทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
1.อาจารย
ภัทรวดี
ยังนอย

ตําแหนงทาง
วิชาการ

เลขบัตรประชาชน

อาจารย

3-1015-00098-98-5

อาจารย

1-1412-00061-96-6

ภาระงานสอน(ชั่วโมง/
สัปดาห)
หลักสูตร หลักสูตร
ปจจุบัน ปรับปรุง
9
9

9

9

คุณวุฒิการศึกษา
- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.อาจารย

วุฒิพงค

พัวพัน

- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

3.อาจารย

Mr. Gary

Geiser

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

4.อาจารย

Mr. Peter

Snashall

- B.A. (History/Politics), Macquarie University,
Australia
- M.A. (History), Macquarie University, Sydney,
Australia
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ตําแหนงทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
5.ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ชูเดช

คุณวุฒิการศึกษา
- กศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- กศ.ม. (การมัธยมศึกษา – การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร (การประชาสัมพันธ) นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6.อาจารย

วิไล

ธรรมวาจา

- กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา

7.อาจารย

ศนิชา

แกวเสถียร

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

8.อาจารย

นริศรา

เกตวัลห

- กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.ผูชวยศาสตราจารย รัชนีพร ศรีรักษา

10.อาจารย

ฤทธิชัย

- กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เตชะมหัทธนันท - ค.บ. (บรรณารักษศาสตร) วิทยาลัยครูเทพสตรี
- ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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ตําแหนงทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
11.อาจารย อรรถสิทธิ์
สุนาโท

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

12.อาจารย

พัทธนันท

เลิศคุณอธินนท - กศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
- กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

13.อาจารย

อติวัฒน

พรหมาสา

14.ผูชวย
ศาสตราจารย

จริยาวัตน

- ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณหาวิทยาลัย

โลหะพูนตระกูล - บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

15.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรโชติ เกิดแกว

- ป.ธ 9. (เปรียญธรรม 9 ประโยค)
- พธ.ม. ( ศาสนา) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- อ.ม . (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล

16. รอง
ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท - วท.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ 1
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ภม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17.อาจารย

อุมารังสี

วงษสุบรรณ

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

18.อาจารย

ศุชญา

สนสี

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

43

ตําแหนงทาง
วิชาการ
19.อาจารย ไพศาล

ชื่อ – สกุล
ทองสัมฤทธิ์

คุณวุฒิการศึกษา
- ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.A. (Modern Chinese) Beijing Language and
Culture University

3.2.4 อาจารยพิเศษ
ตําแหนงทาง
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
วิชาการ
1. ศาสตราจารย
ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน - น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- D.E.A. (Droit public) L’ Universite Robert
Schuman de Strasbourg (nouveau regime)
จันตรี

สินศุภฤกษ

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. ศาสตราจารย

ดร.ชุมพร

ปจจุสานนท

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- 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

4. ศาสตราจารย

ไชยยศ

เหมะรัชตะ

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

5. ศาสตราจารย

ทัชชมัย

ทองอุไร

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. รองศาสตราจารย

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

44

ตําแหนงทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
6. รองศาสตราจารย ธิติพันธุ
เชื้อบุญชัย

คุณวุฒิการศึกษา
- น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
- LL.M., Harvard University
- M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

7. ศาสตราจารย

ดร.ศักดา

ธนิตกุล

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- LL.M., Kyoto University
- Ph.D. Candidate Kyoto University
- Ph.D. (International Economic Law)
University of Washington

8. ศาสตราจารย

สุษม

ศุภนิตย

- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
- LL.M., University of Indiana

9. รองศาสตราจารย อรพรรณ

พนัสพัฒนา

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

10. ศาสตราจารยพิเศษ จรัญ

ภักดีธนากุล

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
- B.A., Cambridge University
- Barrister – at – law, Gray’s Inn, London
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ตําแหนงทาง
วิชาการ
11. อาจารย

วิชัย

อริยนันทกะ

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

12. อาจารย

เฉลิมชนม

แนนหนา

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- พบ.ม. (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

13. ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง

จันทรางศุ

-

14. อาจารย

สุโรจน

จันทรพิทักษ

- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา

15. อาจารย

ดร.สุรียฉาย พลวัน

- น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- น.ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- LL.M., International Laws University of
Aberdeen, UK
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

16. อาจารย

ปฐม

- น.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
- น.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ชื่อ – สกุล

สุวรรณโณ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คุณวุฒิการศึกษา

น.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
LL.M., New York University
น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ตําแหนงทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
17. รองศาสตราจารย ลาวัลย หอนพรัตน

18. รองศาสตราจารย

วรวุฒิ

19. รองศาสตราจารย จิตรา

คุณวุฒิการศึกษา
- น.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เทพทอง

- น.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรกฎหมายการคาระหวางประเทศ

เพียรล้ําเลิศ

- น.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

20. รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช - น.บ. นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- น.ม. (George Washingtion University)
- น.ม. (Dickinson School of Law :
Pennsylvania State University)
- Ph.D. (University of London)
21. ผูชวยศาสตราจารย พันตํารวจเอกหญิงวิชาสิทธิ - น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สีหตุลานนท
- น.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
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ตําแหนงทาง
วิชาการ
22. อาจารย

วิเชียร

จันทรกระจาง

- น.บ.มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
- รป.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 45 วิทยาลัยการ
ปกครองหลักสูตร Human Resource
Management ประเทศออสเตรเลีย

23. อาจารย

ดร.คมวัชร

เอี้ยงออง

- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- น.ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
- LL.M., Boalt Hall School of Law, University
of California, Berkeley

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

24. ศาสตราจารยพิเศษ วิบูลย ตั้งกิตติภาภรณ - น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- น.ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรกฎหมายเศรษฐกิจและกฎหมาย
อาญา มหาวิทยาลัยจงซาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
25. รองศาสตราจารย ดร.กิจบดี กองเบญจภุช หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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.)
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ตําแหนงทาง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ
26. รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

คุณวุฒิการศึกษา
- Docteur en Droit (Paris ll U.)
- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Docteur en droit Unuversity de
Bouragne,France.

27. อาจารย

อารม

ตั้งนิรันดร

- น.บ. (Peking University)
- LL.M.Harvard Law School, USA

28. ศาสตราจารย

วีระพงษ

บุญโญภาส

- น.บ.(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
- เนติบัณฑิตไทย
- LL.M. (Criminal Justice) (N.Y.U.)
- Cert. in Law Enforcement (Police
Sci.Institute, Penn)

29. อาจารย

ภควัต

เหมรัชตานันท - LL.B (Peking University)
- B.A. Economics (Peking University)
- LL.M (University of Chicago)

30. อาจารย

ศิระ

ขวัญสุวรรณ

- น.บ. ม.ธรรมศาสตร

- น.ม. ม.ธรรมศาสตร
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตรฝกอบรมวิชาวาความแหงสภา
ทนายความ
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดมีการบรรจุวิชา LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย
โดยนักศึกษาจะไดฝกงานในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สํานักงานกฎหมาย หรือฝายกฎหมายของบริษัทเอกชน เปนตน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
นักศึกษาจะมีโอกาสนําความรูทางกฎหมายในหองเรียนไปใช นําไปปฏิบัติ ไดมีโอกาสเรียนรูใน
การทํางานของนักกฎหมายในสาขาอาชีพตาง ๆ ตามที่ตนไดไปฝกงาน
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4.2 ชวงเวลา
ป 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ฝก 3-6 ชม./สัปดาห ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชม./ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ระบบทวิภาค
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือเปนนักศึกษาที่มีความรูทางกฎหมายที่ดี
สามารถนําความรูไปใชไดจริง มีคุณธรรม 6 ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู มีจริยธรรม
ในวิชาชีพและมีจิตอาสาที่จะรับใชสังคม
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มีคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซื่อสัตย กตัญู) มีจริยธรรม มีความรับ
ผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และดํารงชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นักศึกษาตองเรียนรายวิชา GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
LA 3112 นิติปรัชญา และ LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรม
นักกฎหมาย GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการ
สอดแทรกในวิ ช าเรี ย นอื่ น ๆ และกิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ
คุณธรรมดานตาง ๆ เชน ปฐมนิเทศ พิธีไหวครู โครงการ
คุณธรรมนําชีวิต โครงการอบรมผูนํานักศึกษา ตลอดจนยกยอง
ผู ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอยู ใ นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี เพื่ อ เป น
ตนแบบที่ดีแกผูอื่น
นักศึกษาตองเรียนรายวิชา GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
LA 3123 การใหคําแนะนํากฎหมายและการเจรจาตอรอง และ
LA 4033 การร า งสั ญ ญาและการว า ความ รวมทั้ ง มี ก าร
สอดแทรกในวิชาเรียนอื่น ๆ การมอบหมายงานในวิชาตองอาศัย
ความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประกอบการทํางานเปนกลุม การ
ทํารายงานในวิชาเรียน การวิเคราะหกรณีศึกษา การเรียนรูดวย
ตนเอง
มีการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อ สาร 1 และ 2
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1 และ 2 เรียนรูสัญญา
พื้นฐานฉบับภาษาอังกฤษ การมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควา
ดว ยตนเอง รวมทั้ งมี การสอดแทรกภาษาอั งกฤษในวิ ชาเรี ย น
อื่น ๆ

(2) มี ทั ก ษะการคิ ด มี ค วามคิ ด เป น ระบบ การคิ ด
อยางมีเหตุผล สามารถเลือกวิธีการแกปญหาได
อยางสรางสรรคในการปฏิบัติงาน รูกระบวนการ
ในชั้ นศาล และสามารถรา งสัญ ญาพื้นฐานที่
สําคัญได

(3) มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่นและ
เปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นอาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ง
ตอไปนี้ ทั้ง 6 ขอ ไดแก
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) แสดงออกถึงความมีวินัย กลาหาญ ความรับผิดชอบ เสียสละและเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(5) เห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(6) มีความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวิชา GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
LA 3112 นิติปรัชญา และ LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย รวมทั้งมีการสอดแทรกในวิชาเรียนอื่น ๆ
และกิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ธรรมด า นต า ง ๆ ไว ใ นหลั ก สู ต รเพื่ อ ปลู ก ฝ ง ให นั ก ศึ ก ษาเป น ผู มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และนิติธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาที่ รูจักการทํางานเปน
กลุมเคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเพื่อฝกภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี มีระเบียบวินัย ตรงตอ
เวลา มี ความซื่ อสั ตย ร วมกิ จกรรมโครงการ มฉก. บริการชุมชน เพื่ อฝกให นักศึ กษามี จิ ตสาธารณะ จิตอาสา
เสียสละ การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกมหาวิทยาลัยหรือสังคมสวนรวม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการสอบวิชา GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
LA 3112 นิติปรัชญา และ LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย
(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
(3) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(4) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(5) จํานวนของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองการกระทําความดี
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจในวิชากฎหมายและวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนสิ่งที่นักศึกษาตอง
เรียนรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) อธิบายความรูหลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
(2) สามารถนําความรูไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณหรืองานที่รับผิดชอบ
(3) รูและตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบี ยบ ขอบั งคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติในวิชาชีพนักกฎหมาย
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตใชในทางปฏิบัติในสภาพการณจริง ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ จัดใหมีการเรีย นรูจากสถานการณจริงโดยการศึ กษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ย วชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนอาจารยพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่จัดทําและนําเสนอทํางานที่ไดรับมอบหมาย เชน รายงาน โครงการ
(4) การวิเคราะหกรณีศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ใฝเรียนใฝรูหลักการและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
(2) สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
(3) มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบองครวม
(4) สามารถวิเคราะห สังเคราะหตีความและประเมินคาเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคและ
นําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การ
อภิปรายกลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา การนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจเพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม การทํา
รายงาน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม การยกกรณีศึกษา การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูประกอบการที่มีความสําเร็จในอาชีพ
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลจากการ
จัดสัมมนา จากรายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
หรือสัมภาษณ เปนตน
(2) การประเมินผลจากการวัดความรูในลักษณะใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายสาเหตุและแนวทาง
การแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับบุคคลที่หลากหลายทั้งในสถานที่
ทํางานและนอกสถานที่ทํางาน ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น
อาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจให
นักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้
(1) ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(2) สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
(3) สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(4) มีความริเริ่มสรางสรรค ในการวิเคราะหแกไขปญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(5) มีความรับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกสาธารณะและมีจิตอาสา
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
หรื อต อ งค น คว า หาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณบุ คคลอื่น หรือผู มีป ระสบการณ การฝ กปฏิบัติ งานโดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการทํางานเปนทีม เพื่อฝกการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี
การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น และความสามารถในการทํางานเปนทีม
ทั้งในบทบาทผูนําและสมาชิกทีม
(2) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เชน การออกคายอาสา มฉก.
บริการชุมชน เปนตน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการฝกปฏิบัติงาน การนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ําดังนี้
(1) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการใชงาน
(2) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตองและรูเทาทัน
(3) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบการนําเสนอได
ถูกตองเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) กําหนดใหมีรายวิชา GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู GE 2162 ทักษะการเรียนรูใน
ระดับอุดมศึกษา
(2) กําหนดใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนเอกสารวิชาการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
(3) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดคนควาดวยตนเอง และนําเสนองานโดยใชภาษาไทยในการนําเสนอหนา
ชั้นและรายงาน
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สอบวัดความรู
(2) ประเมินจากความสามารถในการอาน วิเคราะหและการนําเสนอรายงาน งานกลุม
(3) ประเมินความสามารถในการพูด อาน เขียนและการนําเสนอ โดยการสังเกตและตอบคําถาม
2.6 ทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในการใหคําปรึกษากฎหมายเบื้องตน
(2) สามารถเขียนเอกสารดานกฎหมายเบื้องตน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ
แบบองครวม
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1142 จีนศึกษา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (วิชาเลือก)
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับ
อุดมศึกษา
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2(1/1-1/2-0)
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)
3(3/3-0-0)
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. ความรู
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
























6.ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1 2
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
14
15
16
17
18

GE 2182
GE 2192
GE 2212
GE 2242
GE 2292

สุนทรียภาพแหงชีวิต
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ภาวะผูนํากับการจัดการ
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
19 CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
20 GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
21 GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
กลุมวิชาเอกบังคับ
22 EG 5363 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร 1
23 EG 5373 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร 2
24 LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล
25 LA 1023 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย
26 LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
27 LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย
28 LA 2023 มูลหนี้ 1
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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)
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2. ความรู
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1(0-1/2-0)





2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4








































6.ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1 2







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)
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5

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

























































































































































































































































































4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
ลําดับ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง
LA 2033 ผลแหงหนี้
LA 2142 กฎหมายวาดวยสัญญาทาง
พาณิชยและธุรกิจ 1
LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบ
ศาลไทย
LA 2062 มูลหนี้ 2
LA 2172 กฎหมายวาดวยสัญญาทาง
พาณิชยและธุรกิจ 2
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
LA 2102 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ
LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก
LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
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หนวยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

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

2. ความรู
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1
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2
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4

6.ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1 2

57

5

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

































































































































































































4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

44
45

LA 3112 นิติปรัชญา
LA 3022 การใหคําแนะนํากฎหมาย
และการเจรจาตอรอง
46 LA3313 การฝกประสบการณวิชาชีพ
กฎหมาย
47 LA 4013 กฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเมือง
48 LA 4022 กฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีบุคคล
49 LA 4052 การรางสัญญาและการวาความ
50 LA 4002 ประวัติศาสตรกฎหมาย
51 LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรม
นักกฎหมาย
กลุมวิชาเอกเลือก
52 CN 3763 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1
53 CN 3773 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2
54 LA 3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
55 LA 3172 กฎหมายปองกันการผูกขาด
56 LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
57 LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย
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หนวยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

1

2

3

4

5

6

1

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

























3(0-0-3/12)













3(3/3-0-0)











2(2/2-0-0)









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













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)
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3

1
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6.ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
1 2
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5

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4



























































































































































































































2(2/2-0-0)





























2(2/2-0-0)





























4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
ลําดับ

รหัสวิชา

58
59
60
61
62
63

LA 3202
LA 3102
LA 3222
LA 3242
LA 3252
LA3002

64
65

LA 3272
LA 3312

66
67

LA 3332
LA 3052

68
69
70

LA 3362
LA 3412
LA 3452

71

LA 3462

72

LA 3472

ชื่อวิชา

กฎหมายธนาคาร
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
กฎหมายลมละลาย
กฎหมายวาดวยสัญญาทาง
พาณิชยและธุรกิจ 3
อาชญากรรมทางธุรกิจ
กฎหมายที่ดินและนโยบาย
การใชที่ดิน
กฎหมายการทองเที่ยว
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กฎหมายอุตสาหกรรม
กฎหมายการลงทุน
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ในประเทศจีน
ระบบกฎหมายและสถาบันทาง
กฎหมายของประเทศจีน
กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
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หนวยกิต

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

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. ความรู
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
ลําดับ

73
74
75
76
77
78
79
80

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในประเทศจีน
LA 3062 กฎหมายแรงงาน
LA 3072 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
LA 3132 กฎหมายภาษีอากร
LA 4012 กฎหมายกับการพัฒนา
LA 3502 กฎหมายอาเซียน
LA 3522 กฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
LA 3532 การรางกฎหมายและกระบวนนิติ
บัญญัติ
ความรับผิดชอบหลัก  รวม
ความรับผิดชอบรอง  รวม
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มาตรฐานผลการเรียนรู หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1 อธิบายความรูหลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
1.2 มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย 2.2 สามารถนําความรูไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณหรืองานที่
รับผิดชอบ
กตัญู และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แสดงออกถึงความมีวินัย กลาหาญ ความรับผิดชอบ เสียสละและ 2.3 รูและตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติในวิชาชีพ
เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
นักกฎหมาย
1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.5 เห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.6 มีความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 5.1 สามารถเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
4.2 สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะ
คนควาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงาน
5.2 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล
ผูนําและผูตาม
4.3 สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยาง
4.4 มีความริเริ่มสรางสรรค ในการวิเคราะหแกไขปญหาบนพื้นฐานของ
ถูกตองและรูเทาทัน
ตนเองและของกลุม
5.3 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน และ
4.5 มีความรับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกสาธารณะและมีจิตอาสา
เลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดถูกตองเหมาะสม
5.4 สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
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3.ดานทักษะทางปญญา
3.1 ใฝเรียนใฝรูหลักการและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
3.2 สามารถแสวงหาความรูด วยตนเอง
3.3 มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบ
องครวม
3.4 สามารถวิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมิน
คาเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคและนําไปใช
อยางมีวิจารณญาณ
6. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในการใหคําปรึกษา
กฎหมายเบื้องตน
6.2 สามารถเขียนเอกสารดานกฎหมายเบื้องตน

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายใน การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน และมีการพิจารณาคุณภาพการวัดผลการศึกษา
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการวิชาการประจําคณะนิติศาสตรตามลําดับ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผลทุกปการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยการสํารวจสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตทุกปการศึกษา และนําผลการสํารวจที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และกระบวนการบริหารหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ดังนี้
(1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป ระกอบการ โดยการแบบสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึ งพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและจะ
เขาศึกษาตอระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรี ย น รวมทั้ งสาขาอื่ น ๆ ที่ กํ า หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ย วเนื่ องกั บ การประกอบอาชีพ ของบัณฑิ ต
รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา
องคความรูของนักศึกษา
(6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน รายงานของนักศึกษา โครงงานพิเศษของนักศึกษา
การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ฯลฯ
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 10 การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
และคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาทั้งวิจัยเฉพาะทางและวิจัยในชั้นเรียนเปนอันดับแรก การ
สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา ทั้งวิจัยเฉพาะทางและวิจัยในชั้นเรียนเปนอันดับแรก
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขานิติศาสตร
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีอาจารยประจํา
หลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประจําเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ทั้งนี้อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
ตองไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรให
เป น ไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสู ตรที่ป ระกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไวไมเกิน 5 ป และดําเนินงานใหเปนไปตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. บัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุงเนนใหผูเรียนเปนผูมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา
คุณภาพของบัณฑิตที่สํ าเร็จ การศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะเปน ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไว ครอบคลุมผล
การเรีย นรู 6 ด าน คื อ ดา นคุ ณธรรมจริย ธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพัน ธ
ระหว างบุ ค คลและความรั บ ผิ ดชอบ ด า นทักษะการวิ เคราะหเชิ งตัว เลข การสื่อ สาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ และดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู
และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) แสดงออกถึงความมีวินัย กลาหาญ ความรับผิดชอบ เสียสละและเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(5) เห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(6) มีความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
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2.2 ดานความรู
(1) อธิบายความรูหลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
(2) สามารถนําความรูไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณหรืองานที่รับผิดชอบ
(3) รูและตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติในวิชาชีพนักกฎหมาย
2.3 ดานทักษะทางปญญา
(1) ใฝเรียนใฝรูหลักการและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
(2) สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
(3) มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบองครวม
(4) สามารถวิเคราะห สังเคราะหตีความและประเมินคาเพื่อการแกปญหาอยางสรางสรรคและ
นําไปใชอยางมีวิจารณญาณ
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(2) สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
(3) สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(4) มีความริเริ่มสรางสรรค ในการวิเคราะหแกไขปญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(5) มีความรับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกสาธารณะและมีจิตอาสา
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการใชงาน
(2) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตองและรูเทาทัน
(3) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ
ไดถูกตองเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
2.6 ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในการใหคําปรึกษากฎหมายเบื้องตน
(2) สามารถเขียนเอกสารดานกฎหมายเบื้องตน
ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีขอมูลผลการเรียนรูของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา หลักสูตร
นิ ติ ศาสตรบั ณฑิ ตจึ งจั ดให ผู ใช บั ณฑิ ตได ป ระเมิน บัณฑิต ที่สําเร็จ การศึกษาตามผลการเรีย นรูขางตน ในทุก ป
การศึกษา ตลอดจนเก็บขอมูลการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป
หลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดรับนั้นไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตอไป
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3. นักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใหความสําคัญตอระบบประกันคุณภาพนักศึกษา ตั้งแตระบบการรับหรือ
คัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตองเปนระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน
และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหมเปนกลไกหลักในการดําเนินการ
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ได กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ เข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่
สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติและปรัชญาของหลักสูตร โดยเฉพาะการมีทักษะทางดานภาษาไทย ทักษะการคิด
วิเคราะหและเชื่อมโยงอยางมีเหตุมีผล และการถึงพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม อันเปนพื้นฐานสําคัญของการ
ศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหมของคณะนิติศาสตรทําหนาที่ในการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกนักศึกษาใหมีความโปรงใส ชัดเจน สอดคลองกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่หลักสู ตรกําหนด และเปนไปตามนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลั ย ตลอดจนมีเครื่องมื อ
แนวคําถามสัมภาษณนักศึกษาเพื่อใชในการคัดเลือกนักศึกษา นอกจากนั้น คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม
ของคณะนิติศาสตร ไดกําหนดแนวทางและกระบวนการในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา เพื่อใหไดนักศึกษา
ที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ สามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด โดยพิจารณาจากขอมูลของนักศึกษา อาทิ ผลการเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาของนักศึกษา ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการ
สอบเตรียมความพรอมที่หลักสูตรจัดสอบ และนํามากําหนดกิจกรรมโครงการในการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา เชน การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โครงการสอนเสริมใหแกนักศึกษา เปนตน
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
หลั กสู ตรนิ ติศาสตรบั ณฑิต ได กําหนดแนวทางและกระบวนการในการสงเสริมและพัฒ นา
นักศึกษาทั้งในแงของการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 โดยมีคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาของคณะนิติศาสตรเปนกลไกหลักในการดําเนินการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) การควบคุมการดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดกําหนดแนวทางและกระบวนการควบคุมการดูแล การใหคํา
ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะนิติศาสตรไดจัดทําคูมือ
สําหรับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใชเปนแนวทางและกลวิธีในการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา มีการจัดระบบ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษา โดยมี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ กษาของนั ก ศึ กษาทุ ก รหั ส เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ กํ า หนด
ภาระหนาที่สําหรับดูแลนักศึกษาทั้งดานการเรียนการสอน กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการปรับตัวและใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจนแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา เพื่อดูแลใหคําปรึกษาดานกิจกรรมแกนักศึกษา
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มีระบบการเก็บขอมูลนักศึกษาโดยใหนักศึกษากรอกขอมูลประวัตินักศึกษาตามแบบฟอรมที่หลักสูตรและคณะ
กําหนด มี ร ะบบนั ดพบอาจารย ที่ป รึ กษาหรืออาจารยป ระจําวิช า โดยนักศึกษาสามารถกําหนดเวลานัดพบ
อาจารยได นอกจากนั้น ยังจัดใหมี Office hour ของอาจารยประจําสําหรับบริการนักศึกษาที่ตองการมาปรึกษา
(2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดกําหนดแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 โดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะนิติศาสตรได
วางแผนงานดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ที่ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของนักศึกษา ทั้งทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (การคิดสรางสรรค การแกไข
ปญหา การสื่อสาร รวมงานกับผูอื่น) ทักษะชีวิตและการทํางาน (การปรับตัว ทักษะสังคม การเรียนรูขาม
วัฒนธรรม) และทักษะดานสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี สอดคลองกับผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 6 ดาน โดยกําหนดไวในแผนพัฒนานักศึกษาในแตละปการศึกษา
3.3 การคงอยู และการสําเร็จการศึกษา
หลั กสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดตระหนักถึงความสําคัญ ของผลลัพธของการประกัน คุณภาพ
การศึกษาที่ควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรสูง และมี
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง โดยมีการเก็บขอมูลและรายงานผลการคงอยู และการสําเร็จการศึกษา
ใหคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทราบในแตละปการศึกษา เพื่ อ
นําไปสูการวิเคราะหและวางแผนการจัดการศึกษาในหลักสูตร ที่จะสงผลใหนักศึกษามีอัตราการคงอยู และการ
สําเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นในแตละปการศึกษา
3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
หลั กสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ไดจัดใหนักศึกษาประเมิน ความพึงพอใจตอหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตครอบคลุมทั้งการรับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาใหแกนักศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา เพื่อนําไปสูการวิเคราะหและวางแผนการจัดการศึกษาใน
หลักสูตร ที่จะสงผลใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่สูงขึ้นในแตละปการศึกษา นอกจากนั้น หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตยังจัดใหมีระบบการรับขอรองเรียนของนักศึกษาผานชองทางตาง ๆ เพื่อนําไปสูการจัดการขอ
รองเรียนใหแกนักศึกษา ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจตอชองทางการรับขอรองเรียน และผลการจัดการ
ขอรองเรียน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงระบบตอไป
4. อาจารย
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ไดกําหนดแนวทางและกระบวนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย ครอบคลุมตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือกอาจารย คุณสมบัติ ความรู
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และเพิ่มความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย โดยใชระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัยโดยกองทรัพยากรบุคคล คณะและหลักสูตรผสมผสานกัน ดังนี้
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4.1 การรับและแตงตั้งอาจารย
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะใหความสําคัญตอการรับ
คัดเลือก และแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํา โดยมีการกําหนดเกณฑคุณสมบัติของอาจารย
ที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และหลักสูตร และเปนไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยกําหนดกลไกการคัดเลือกอาจารยที่มี
ความเหมาะสมโปรงใส ตั้งแตการตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ และการสอบสอน
เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติ และความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่หลักสูตรตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การแตงตั้งอาจารยประจํา ใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรตองผานการพิจารณา และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการใหความเห็นชอบตามลําดับ
4.2 การบริหาร การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
หลั กสู ตรนิ ติศาสตรบั ณฑิต โดยคณะกรรมการวิช าการประจําคณะไดกําหนดแนวทางการ
บริหาร และการสงเสริมพัฒนาอาจารยที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ และแผนพัฒนาอาจารยในแตละ
ปการศึกษาที่เนนการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา การขอตําแหนงทางวิชาการ การทําผลงานทางวิชาการ และ
การสงเสริมพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณใหแกอาจารย โดยจัดทําเปนแผนการพัฒนารายบุคคล เพื่อ
นําไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของอาจารยใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
ที่เ ป ด การเรี ยนการสอน และมี ป ระสบการณที่เหมาะสมกับ การผลิตบัณฑิต ซึ่งสิ่งเหลานี้ส ะทอนไดจ ากวุฒิ
การศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
4.3 การคงอยู และความพึงพอใจของอาจารย
การตระหนักถึงความสําคัญของผลลัพธของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ควรทําใหอาจารย
โดยเฉพาะอาจารยประจํ าหลักสูตรควรมีอัตราการคงอยูในหลักสูตรที่ยั่งยืน และมีความพึงพอใจตอการบริหาร
หลักสูตร ดังนั้นจึงควรมีการเก็บขอมูลอัตราการคงอยูตลอดจนการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ครอบคลุมทั้งการรับและแตงตั้งอาจารย การบริหารอาจารย และการสงเสริมและพัฒนาอาจารย และประเด็นอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่ อนําไปสูการวิเคราะห การวางแผนจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตรที่จะส งผลใหอาจารย
ประจําหลักสูตรมีอัตราการคงอยู และความพึงพอใจตอหลักสูตรที่สูงขึ้นในแตละปการศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง จําเปนจะตองมีผูบริหารรับ
ผิดชอบควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนั้นจึงกําหนดใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการทั้งในดานสาระ
รายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเห็นถึงความสําคัญของการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ให
มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุง
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หลักสูตรในทุก 5 ป ในแตละปการศึกษา คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต จะมีการประชุมเพื่อวางแผนและกําหนดรายวิชาที่จะเปดในแตละปการศึกษาลวงหนา โดย
บริหารจัดการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกเลือกที่เนน นักศึกษาเปนสําคัญ และเป น
รายวิชาที่สนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ตลอดจนมีการปรับสาระของรายวิชาในหลักสูตรให
มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันตอเหตุการณและวิทยาการทางดานกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดวางระบบผูสอนแตละรายวิชาในแตละปการศึกษา ทั้งอาจารยประจํา และอาจารย
พิเศษซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และเปน
อาจารยผูมีความรูที่ทันสมัย มอบหมายใหสอนในรายวิชานั้น ๆ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง
ประกอบกับพิจารณาจากผลประเมินการสอนในปการศึกษาที่ผานมา และภาระการสอนในแตละปการศึกษา
คณะกรรมการวิ ช าการประจํ าคณะ และคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต
จัดระบบกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ จัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดการเรียนการสอน โดย
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ตองบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อันถือเปนพันธกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดย
มีการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ
5.3 การประเมินผูเรียน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดดําเนินการใหมีการประเมินผูเรียน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาไดมีการ
วางแผนและกําหนดเกณฑและน้ําหนักการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติไวในแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ใหมีความสอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) ที่กําหนดไวใน มคอ.2 ตลอดจน
ดําเนินการประเมิ นผลการเรี ยนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติตามแผนการเรีย นรูที่
กําหนดไว (มคอ.5 และ มคอ.6)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตยังมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ทั้งการ
กํากับใหพัฒนาและวิเคราะห ตรวจสอบเครื่องมือประเมินที่ใชประเมินคุณภาพนักศึกษาตามแบบรายงานการ
ทวนสอบ 01 และการพิจารณาผลคะแนนของนักศึกษาในแตละรายวิชาตามแบบรายงานการทวนสอบ 02 โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูขางตน ซึ่งแตละครั้งจะพิจารณาเพื่อให
ขอเสนอแนะและแกไขปรับปรุงเครื่องมือประเมิน (ขอสอบกลางภาคและปลายภาค) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและวิธีการวัดและประเมินผลใหมีความหลากหลาย ตลอดจนการตัดเกรดเพื่อเปนไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดไว ทั้งนี้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตอาจกําหนดกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษาโดยวิธีการอื่นตามความเหมาะสม
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไดมีการกํากับใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา ตลอดจนกํากับใหมี
การประเมินหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา ทั้งนี้ ในการประเมินการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินหลักสูตรแตละครั้ง คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะมีขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือหลักสูตรตอไป
5.4 ผลการดําเนินงานตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยอาจารยประจําหลักสูตรตองมีการรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ปรากฏในหลักสูตร
(มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่ห ลั กสู ตรดํ าเนินงานในแตละปการศึกษาในแบบรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลั กสูตรนิติศาสตรบัณฑิ ต มี ร ะบบการดําเนิน งานดานสิ่งสนับสนุนการเรีย นรู โดย ใชร ะบบการ
ดํ า เนิ น การของสถาบั น เป น หลั ก ซึ่ ง หลั ก สู ต รและคณะเป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบข า งต น และกํ า หนดให
คณะกรรมการวิ ช าการประจํ า คณะเป น กลไกสําคัญ ในการดําเนิน งาน เพื่อมุงเนน ใหเกิดความพร อมของสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนรูทั้งความพร อมทางกายภาพและความพรอมของอุ ปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาสถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร/คณะ/
เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใหระบบและกลไกการดําเนินงานและจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี
เปนสวนกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งใชรวมกันทุกหลักสูตร เพื่อใหทุกหลักสูตรไดใชทรัพยากรรวมกันเพื่อประโยชน
สูงสุด โดยใหอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการจัดหา/จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งเปนไปตามกลไก
การดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ ดังเชน หองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกลาง หองสมุด
กลาง หองสมุดกฎหมาย หนังสือ/ตํารา/สื่ออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรระบบเครือขาย
เน็ตเวิรคไรสาย Wifi สนามกีฬา สภาพพื่นที่ ภูมิทัศนโดยรอบ ความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย
ในระดับหลักสูตรและคณะ คณะกรรมการวิชาการประจําคณะไดกําหนดแนวทางดานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู โดยหลักสูตรและคณะไดเปดโอกาสใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนมี
สวนรวมในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาทิ การวางแผนและสํารวจความตองการดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
การใหอาจารยไดเลือกซื้อหนังสือที่จําเปนตอการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย เปนตน
6.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวเปนสวนกลางใหทุกคณะวิชาได
ใชประโยชนรวมกันที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตร ประกอบดวย
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(1) สถานที่และอุปกรณการสอน
อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18
ถนนบางนา - ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ของมหาวิทยาลัยเปนสถานที่ดําเนินการรวมกันทุกคณะ
วิชา เปนอาคาร 4 ชั้นเชื่อมติดตอกัน พื้นที่ภายในอาคารเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษา และบริการอื่น ๆ ประมาณ
17,000 ตารางเมตร หองเรียนทุกหองติดเครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย ประกอบดวย หองเรียน
รวมจํานวน 98 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 5 หอง และหองปฏิบัติการภาษา จํานวน 4 หอง
อาคารอํานวยการ มีหอ งเรียนปรับอากาศจํานวน 12 หอง โดยมีหองบรรจุ 60 ที่นั่ง จํานวน
6 หอง และหองบรรจุ 40 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง มีหองใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง 1 หอง
อาคารหอประชุม เปนสถานที่ดําเนินการรวมกันทุกคณะวิชา พื้นที่ภายในอาคารเพื่อจัด
กิจกรรม ทางการศึกษา และบริการอื่น ๆ ประมาณ 5,653 ตารางเมตร หองเรียนทุกหองติดเครื่องปรับอากาศ
และโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย ประกอบดวย หอประชุม จํานวน 1 หอง (ขนาด 1,114 ที่นั่ง) หองบรรยายรวม
จํานวน 2 หอง
อาคารโภชนาการ มีหองบรรยาย จํานวน 6 หอง
อุปกรณการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยไดจัดอุปกรณการเรียนการสอนทั่วไปประจํา
ห องบรรยาย ห องบรรยายทุ กห องมี อุป กรณพื้น ฐานสําหรับ การสอนอย างครบถว น และเพีย งพอกับ จํานวน
นักศึกษาที่เขาเรียนประกอบดวย ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องฉายทึบแสง จอภาพ
กระดานดํา กระดานไวทบอรด โพเดียม เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ (Projector) และคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการภาษา จํานวน 4 หอง โดยในแตละหองมีอุปกรณสําหรับนักศึกษา
ประกอบดวย หูฟงพรอมไมโครโฟน และชุดเลนเทปพรอมมอนิเตอรภาพ จํานวน 64 ชุด รวมอุปกรณทั้งสิ้น
256 ชุด และอุปกรณสําหรับอาจารยผูสอนในแตละหอง ประกอบดวย หูฟง ชุดควบคุม วิดีโอ เครื่องถายทอด
สัญญาณภาพ (Projector) และเครื่องฉายวิดีโอ
(2) หองสมุด
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ศู น ย บ รรณสารสนเทศ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
หองสมุดและศูนยเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning Resource Center : SLRC) อาจารย นักศึกษาและ
เจาหนาที่ สามารถคนควา ยืม คืน สํารองหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ที่ศูนยบรรณสารสนเทศ
ให บ ริ ก ารได โดยใช ร ะบบคอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ยในศู น ย บ รรณสารสนเทศ ตลอดจนเครื อ ข า ยภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การสืบคนฐานขอมูลของหองสุมดสามารถทําได โดยผานระบบอินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ศูนยบรรณสารสนเทศยังใหบริการหองศึกษาคนควาเปนกลุม บริการอินเทอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูล
ภายนอกสื่อโสตทัศนูปกรณตาง ๆ
ศู น ย เ รี ย นรู ดว ยตนเอง (SLRC) เปน งานที่เอื้อและอํานวยใหนักศึกษาอาจารยและ
เจาหนาที่ของ มหาวิทยาลัย ใหแสวงหาและเขาถึงความรูในศาสตรพื้นฐานทั่วไปดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสืบคนในรูปแบบของ
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เสียง ภาพ และมัลติมีเดีย ตลอดจนการเรียนรูดวยระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสเปนสําคัญดวยการเชื่อมตอกับ
เครือขายของมหาวิทยาลัย และเครือขายภายนอก
นอกจากนี้ยังมีหองสมุดกฎหมาย ซึ่งศูนยบรรณสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบดูแล อยูที่
ชั้น 3 อาคารบรรณสาร มีหนังสือที่เกี่ยวของกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวนทั้งสิ้น 10,847 เลม ประกอบดวย
หนังสือ
ภาษาไทย
จํานวน 3,789 ชื่อเรื่อง
จํานวน 8,769 เลม
ภาษาอังกฤษ
จํานวน 1,334 ชื่อเรื่อง
จํานวน 2,078 เลม
รวม
จํานวน 5,123 ชื่อเรื่อง
จํานวน 10,847 เลม
วารสาร
ภาษาไทย
จํานวน 71 ชื่อเรื่อง
จํานวน 15 เลม
รวม
จํานวน 71 ชื่อเรื่อง
จํานวน 15 เลม
สื่อการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 132 รายการ
(3) ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (E-learning)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ทําให
นักศึกษาสามารถติดตามและทบทวนบทเรียนไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ตลอดจนอาจารยและนักศึกษา
สามารถสื่อสารกันไดนอกหองเรียน
(4) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือหนังสือ สื่อ
สารสนเทศหองปฏิบัติการภาษา เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญในการ
ทํ า งานจริ ง ในวงการนิ ติ ศ าสตร จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ป ระสบการณ ก ารอ า นหนั ง สื อ วรรณคดี
วรรณกรรม และการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วีดิทัศน
วีซีดีสารคดี วี ซีดีภาพยนตร วีซีดีเ พลง ฯลฯ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่ จัดเตรี ยมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมี
ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(4.1) มี ห อ งเรี ย นที่ มี ส่ื อ การสอนและอุ ป กรณ ที่ ทั น สมั ย เอื้ อ ให ค ณาจารย ส ามารถ
ปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4.2) มีหองปฏิบั ติการทางภาษาที่มีความพรอมทั้งวัส ดุอุปกรณ เครื่องเสียง เครื่อง
คอมพิวเตอรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน
(4.3) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตาง
ประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของมีมากกวาจํานวนคูมือ
(4.4) มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชได
ไมต่ํากวา 8 ชั่วโมงตอวัน โดยมีปริมาณจํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
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(4.5) มีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอรมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมออยางมากทุก 5 ป
(4.6) อาจารยมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง
6.3 กระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย ต อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร และมหาวิทยาลัยไดจัดใหอาจารยและนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละปการศึกษา เพื่อนําไปสูการวิเคราะหและวางแผนการ
จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่จะสงผลใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สูงขึ้นในแตละป
การศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลั กสู ตรมี การเก็ บ รวบรวมข อมูล ผลการดําเนิ น งานที่ส อดคลองกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดั บ
อุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
อยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีร ายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอีย ดของประสบการณภ าคสนาม
(ถา มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด สอนในแตล ะ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรีย นรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับคําแนะนําดานหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนและบทบาทหนาที่ความเปนอาจารย
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา ป สุ ด ท า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป

ปการศึกษา
ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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ตัวบงชี้บังคับ (ขอที)่
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1-5

1-5
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ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

7

8

8
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เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผล
ดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80%
ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตังบงชี้รวมในแตละป

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จ ะใชใ นการประเมิน และปรับ ปรุง ยุท ธศาสตรที่ว างแผนไวเ พื่อ พัฒ นาการ
เรีย นการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยประเมิน จากการทดสอบยอ ย การทํา แบบฝก หัด การทํา รายงาน การสัง เกตพฤติก รรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่
กลาวขางตนแลว ก็จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําให
ผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ซึ่งสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
นักศึกษามีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ
ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนใน
ทุกรายวิชา ผานการประเมินการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะนําเสนอผล
การประเมินการสอนตอผูบริหารพิจารณาและรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กําหนดแผนการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุก 4-5 ป หรือครบรอบการ
ผลิตบัณฑิตในแตละรุน
2.2 มีคณะกรรมการดําเนินการประเมินหลักสูตร ประกอบดวย คณาจารยประจําหลักสูตรและผูบริหาร
หลักสูตร
2.3 ดํ า เนิ น การศึ ก ษา /วิ เ คราะห ขอมู ล จากผู มีสว นไดเ สีย ที่ เกี่ย วของกับ หลักสู ตร ไดแก นัก ศึกษา
อาจารย ผู ส อน ผู บ ริ ห าร บั ณ ฑิ ต ผู ป กครองนั ก ศึ ก ษาและผู ใช บั ณ ฑิ ต โดยกํ า หนดประเด็ น การประเมิ น ให
ครอบคลุมในเรื่อง
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- การบริหารจัดการหลักสูตร
- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- คุณภาพบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมขอมูลการประเมินผลหลักสูตร จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแตล ะรายวิ ชา กรณีที่พบป ญหาของรายวิ ชาจะนํ าเสนอคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงรายวิชาให
เหมาะสมทันทีที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ในรูปแบบของการวิจัย
ประเมินหลักสูตร โดยจะมีการสอบถามความคิดเห็นจากอาจารยผูสอน นักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
ดานหลักสูตร ซึ่งจะไดนําผลที่ไดมาพิจารณากําหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารหลักสูตรและหัวหนาสาขาวิชา รวมวิพากษและใหคํา
แนะนําในการปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการ ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

