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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

และอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร 

***************************************** 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะนิติศาสตร 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

  รหัสหลักสูตร : 25470731101127 

  ชื่อหลักสูตร 

   ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

      และอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร 

    ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Laws and Associate Degree Program in Laws 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต  

  ชื่อยอ (ภาษาไทย) : น.บ.  

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws   

  ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B. 

   ช่ืออนุปริญญา 

            ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร  

  ชื่อยอ (ภาษาไทย) : อ. (นิติศาสตร) 

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Associate in Laws 

  ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : A. (Laws) 

 

3. วิชาเอก 

  ปจจุบันการคาและการลงทุนระหวางประเทศมีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะการคา 

การลงทุนในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศหรือเขตการคาที่สำคัญ เชน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กลุมสหภาพยุโรป อินเดีย เปนตน ประกอบกับการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ของภาคธุรกิจ ทำใหประเทศ

ไทย และคนไทยตองตองเผชิญและเตรียมพรอมตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได การศึกษาวชิา

กฎหมายจึงมีความสำคัญมากตอการทำธุรกรรมทั้งในประเทศและระหวางประเทศที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น 

และทำใหทราบถึงความรับผิดที่เกิดขึ้นไดตามกฎหมาย การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงเปนเรื่องจำเปน 

มคอ.2 
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เพ่ือที่สามารถผลิตนิติศาสตรบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจในตัวบทกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการคา

การลงทุนในประเทศไทยและระหวางประเทศ ใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ใชอยูในปจจุบันไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตั้งแต ปการศึกษา2547  โดยไดเริ่มใชจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2547  

เปนตนมา การจัดการศึกษาของหลักสูตรมีลักษณะเดนในการมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทาง

กฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย กฎหมายการคาลงทุน กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ  

กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน เพ่ือใหบัณฑิตสามารถนำไปประกอบวิชาชีพทาง

กฎหมายแขนงตาง ๆ อีกทั ้งยังมีความสามารถในการเจรจาตอรอง (Negotiation) การรางสัญญา (Contract 

Drafting) กิจการเพื ่อการรวมคา (Joint Venture) การเขาซื ้อกิจการ (Take Over) การควบธุรกิจ (Merger) 

ตลอดจนการรวมแสวงหาประโยชนทางธุรกิจในรูปแบบอื่น การศึกษาวิธีการระงับขอพิพาท (Alternative 

Dispute Resolution) การไกลเกลี ่ยขอพิพาท (Mediation) การประนีประนอมยอมความ (Compromise) 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การใหคำแนะนำกฎหมายและโนตารีพับบลิค (Notaries Public)

    

4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 130  หนวยกิต  และระดับอนุปริญญาไมนอยกวา 99 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และระดับอนุปริญญา 3 ป 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาท่ีใช  

          การจัดการเรียนการสอน เปนภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลักเปนตำราภาษาไทย 

 5.4 การรับเขาศึกษา  

   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยอยางดี 

 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติเปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

   ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564  ไดรับความเห็นชอบจาก 

    คณะกรรมการพ ัฒนาหล ักส ูตรและมาตรฐานการศ ึกษา หล ักส ูตรน ิต ิศาสตรบ ัณฑิต  

อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563 

    คณะกรรมการวิชาการประจำคณะนิติศาสตร อนุม ัต ิ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 

    คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 

   คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 

    คณะกรรมการสภามหาวิทยาล ัยหัวเฉียวเฉลิมพระเก ียรติ  อนุมัต ิ/เห ็นชอบหลักส ูตร 

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563          

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคณุภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร 

พ.ศ. 2561 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ภายในป พ.ศ. 2566 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

  (1)  นิติกร 

  (2)  ท่ีปรึกษากฎหมาย / ทนายความ 

  (3)  ผูพิพากษา 

  (4)  อัยการ 

  (5)  ขาราชการในสายตุลาการ 

  (6)  ตำรวจ / ทหาร 

  (7)  ปลัดอำเภอ 

  (8)  ขาราชการในสายปกครอง 

  (9)  นักการเมือง 

  (10) นักวิชาการ 

  (11) อาชีพใด ๆ ที่เก่ียวของกับกฎหมาย 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล เลขบัตรประชาชน 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1. นายนิก  สุนทรธัย     3-1017-00320-xxx  ผูชวย 

ศาสตราจารย 

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

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2525) 

2. นาย ช.ชยินทร   

   เพ็ชญไพศิษฏ   

3-1002-01708-xxx ผูชวย 

ศาสตราจารย 

- น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554) 

- เนติบณัฑิตไทย สำนักอบรมศกึษากฎหมายแหงเนติบณัฑติยสภา (2528) 

- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2526) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รบัรอง สำนักงานศาลปกครองและ

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (2554) 

3. นายธนาชัย  

   สุนทรอนันตชัย 

1-1014-00187-xxx ผูชวย 

ศาสตราจารย 

- น.ม. (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (2554) 

- เนติบณัฑิตไทย สำนักอบรมศกึษากฎหมายแหงเนติบณัฑติยสภา (2553) 

- ร.บ. (ความสัมพนัธระหวางประเทศและการเมืองการปกครองเปรยีบเทียบ) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2550)  

- น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (2549) 

4. นายวุฒิชัย 

   เต็งพงศธร 

3-1015-00098-xxx ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ดร. 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล (2560) 

- น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (2549) 

- เนติบณัฑิตไทย สำนักอบรมศกึษากฎหมายแหงเนติบณัฑติยสภา (2559) 

- น.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546) 

5. นางสาวศิรินทรพร  

ธารมัต ิ

1-1412-00061-xxx อาจารย - น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทมุ (2557) 

- น.บ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2553) 

     

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด)

ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

สถานที่ฝกงาน การฝกปฏิบัติงานที ่สอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตร ไดแก หนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน  
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

               เนื่องจากการคาและการลงทุนระหวางประเทศมีความสำคัญมากข้ึนตามลำดับ โดยเฉพาะในป 2558  

ท่ีผานมา ประเทศไทยไดกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) 

ซึ่งจะทำใหกลุมประเทศอาเซียนเปนตลาดเดียว มีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต วัตถุดิบและแรงงานไดอยางเสรี

มากขึ ้น มีการทำธุรกรรม การคาขาย การลงทุนในระหวางกลุ มประชาชาคมอาเซียนมากขึ ้น ประกอบกับ 
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การประกอบนวัตกรรมใหมๆ ของภาคธุรกิจผานโลกออนไลนในปจจุบันเริ่มเขามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน

มากขึ้น ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีการทำสัญญาทางกฎหมาย และธุรกรรมตาง ๆ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

นักศึกษาจึงจำเปนที่จะตองมีความรู และทักษะในการใหคำแนะนำกฎหมาย การเจรจาตอรอง การรางสัญญา

พื้นฐาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย และการวาความในศาล รวมถึงทราบถึงความรับผิดทางกฎหมายที่

เก่ียวของ เพื่อใหสามารถนำความรูทางกฎหมายไปปฏิบัติไดจริง ตลอดจนเทาทันตอสถานการณและการขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจภายใตแนวคิดประเทศไทย 4.0 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

               การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มีวัตถุประสงคสำคัญเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และเหมาะกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม และตอบสนองความตองการของผูเรียนและความตองการของหนวยงานตาง ๆ และใน

ปจจุบันแนวโนมการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตรจะเนนใหผูเรียนสามารถเลือกรายวิชากฎหมายที ่ตรงกับ 

ความถนัดและความสนใจของตนเองได การเรียนการสอนกฎหมายที่เปนวิชาบังคับจึงเนนเฉพาะรายวิชาที่เปน

พ้ืนฐานจำเปนตอการประกอบอาชีพทางกฎหมายของบัณฑิต โดยการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอนที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และมุงหมายใหบัณฑิตของหลักสูตรมี

ความรูทางกฎหมายควบคูกับทักษะการปฏิบัติ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทางกฎหมาย สอบขอรับใบอนุญาต 

การเปนทนายความ หรือสอบความรู ช ั ้นเนติบ ัณฑิตได กอปรกับการเปนบัณฑิตที ่ม ีคุณธรรมจริยธรรม 

ในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และสามารถนำความรูทางกฎหมายไปใชใหเปนประโยชนตอสังคม และ

ประเทศชาติได ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจำเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ

ปรับเปลี ่ยนไดตามกระแสการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและของสังคม และรองรับกระแสการมีสวนรวม 

ในการพัฒนาและสืบสานการใชภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอันเปนมรดกอันล้ำคาของชาติไทย ในขณะเดียวกันก็

ตองเรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมการทำธุรกิจของประเทศตาง ๆ โดยการผลิตบุคลากร

ท่ีมีความชำนาญดานภาษาและวัฒนธรรมทั้งไทยและตางประเทศ มีทักษะการสื่อสารดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และภาษาจีนเพื่อสามารถที่จะปฏิบัติงานในองคกรทางธุรกิจ และหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ตองปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ประกอบกับแนวคิดหลักการของมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2561 ท่ีเล็งเห็นถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ซึ่งอาชีพ

ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายไมไดจำกัดอยูเพียงทนายความ อัยการ และผูพิพากษา ซึ่งเปนวิชาชีพทางกฎหมายที่สำคัญ

อีกตอไป หากแตในภาคธุรกิจเอกชน ก็มีความตองการผูมีความรูทางกฎหมายและทักษะในการประกอบวิชาชีพ

อยางเพียงพออีกดวย หลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยจึงตองมีความยืดหยุนมากยิ่งขึ้น โดยจะยังคงเนน

การศึกษาในเชิงทฤษฎีหรือวิชาการ และจะตองเสริมทักษะในทางปฏิบัติที่จำเปนสำหรับการประกอบวิชาชีพ

กฎหมาย ใหแกนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอดเรียนรูไดดวยตนเองตอไปในภายภาคหนา 
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการในระดับ

มาตรฐานสากล จึงไดกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอหนึ ่งไวในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ระยะที ่ 6  

พ.ศ.2560-2564 คือ การมุงพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือ

สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม ดวยความสำคัญตามพันธกิจดังกลาว ผนวกกับการศึกษาขอมูลดานสังคมและ

วัฒนธรรม คณะนิติศาสตร จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมและเปนผูมี

ความรู กฎหมายที ่นำไปใชได จริงและปฏิบัติไดจริง สอดคลองและตอบสนองตอพันธกิจและปณิธานของ

มหาวิทยาลัย  

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น/หลักสูตรอื่น  

   วิชาในกลุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการแพทย และคณะภาษาและ

วัฒนธรรมจีน 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  

     รายวิชา  LA 2223 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารดิจัล สอนใหกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร 

และ LA 2803 กฎหมายธุรกิจ สอนใหนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

13.3 การบริหารจัดการ  

    ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ซึ่งมีคณบดี

และรองคณบดีเปนผูรับผิดชอบหลัก โดยทำงานประสานกับสำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักพัฒนาวิชาการ  

ทั้งดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ตลอดจนความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุงเนนผลิตบัณฑิตดานกฎหมายใหมีความรูจริง ปฏิบัติไดจริง และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 

        เปนหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย เนนเฉพาะรายวิชาที่เปนพื้นฐานจำเปนตอการประกอบ

อาชีพทางดานกฎหมาย โดยมีจุดมุงหมายใหบัณฑิตมีความรูทางกฎหมายควบคูกับทักษะการปฏิบัติทั้งในการให

คำแนะนำกฎหมาย การเจรจาตอรอง การรางสัญญา การจัดทำเอกสารทางกฎหมายและการวาความในศาล 

เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานกฎหมาย การสอบใบอนุญาตเปนทนายความ การสอบความรูชั ้นเนติบ ัณฑิต 

ตลอดจนการเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรูกฎหมายไปใชใหเกิด

ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร   

(1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทางดานกฎหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบวิชาชีพ

ทางกฎหมายแขนงตาง ๆ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

(2) ผลิตบัณฑิตใหสามารถใชกฎหมายไดถูกตอง รูจักใชเหตุผล เขาใจในตัวบทกฎหมาย ทั้งใน 

ดานการตีความและเจตนารมณของกฎหมาย 

(3) ผลิตบัณฑิตดานกฎหมายที่เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคม 

(4) บัณฑติสามารถนำองคความรูทางกฎหมายไปใชประโยชน เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นไดอยางถูกตอง 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

-  ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ให มีม าตรฐานไม ต ่ ำกว าท ี ่  อว . 

กำหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ 

- เชิญผูเช่ียวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา

มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความตองการ

ของผูประกอบการที ่เกี ่ยวของกับงาน

ดานกฎหมาย 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการใชบัณฑิตของผูประกอบการ 

-  เอกสารแสดงระดับความพึงพอใจ

ของผู ใชบัณฑิต ดานการทำงาน

ของบัณฑิต โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 

-  พ ัฒนาบ ุ คลากรด  านการ เร ี ยน 

การสอนและบริการว ิชาการใหมี

ประสบการณจากการนำความรูทาง

กฎหมายไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอน

ใหทำงานบร ิการวิชาการแกองค กร

ภายนอก   

- ปร ิมาณงานบร ิการว ิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

 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  

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

    ไมมี  

 1.3 การเทยีบเคียงหนวยกติในระบบทวิภาค  

   ไมมี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการเรียนการสอน 

- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 

- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม     

          ภาคปกติ 

          วันจันทร – วันศุกร  เวลา 08.30 – 18.30 น. 

    ภาคสมทบ 

  วันเสารหรือวันอาทิตย เวลา 08.00 - 18.30 น.  

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

(1) เปนผูมีความรู สอบไลไดไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือมีความรูเทียบเทาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

(2) ไมเคยตองโทษตามคำพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทำ

โดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

(3) มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 

(4) ไมเปนคนวิกลจริต 

(5) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนท่ีสังคมรังเกียจ 

(6) มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 
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การรับสมัครผูเขาศึกษา  การคัดเลือกผูสมัครเพ่ือเขาศึกษายึดถือหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

(2) สอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(3) คัดเลือกดวยวิธีเทียบโอน หรือสอบคณุวุฒิอยางอ่ืนแทน 

(4) รับเขาตามโครงการพิเศษ 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

การปรับตัวเพื่อเขาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

       จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  และมีระบบอาจารยที่ปรึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 จำนวนนักศกึษา 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปที่ 1 150 150 150 150 150 

ช้ันปที่ 2  135 135 135 135 

ช้ันปที่ 3   129 129 129 

ช้ันปที่ 4    123 123 

รวม 150 285 414 537 537 

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ    123 123 

หมายเหตุ :    คาดวาปแรกจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไมผาน 10% 

                                ปที่ 2 และปที่ 3 คาดวาจะมีนักศึกษาลาออกและสอบไมผาน 5% 

  2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 

   คาบำรุงการศึกษา + คาลงทะเบียน 

ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

จำนวนนักศึกษา (คน) 150 285 414 537 537 

รวมรายรับ (บาท) 9,579,000 17,241,600 24,602,340 31,423,920 31,423,920 
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        2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. คาใชจายบุคลากร      

1. อาจารยประจำหลักสูตร  1,256,400   1,507,680   1,758,960   2,010,240   2,261,520  

2. อาจารยประจำรวมสอน  143,125   220,906   319,890   360,921   360,921  

3. คาใชจายดำเนินการ (หองเรยีน) 306,000 603,000 900,000 1,143,000 1,143,000 

4. คาใชจายสวนกลาง *  4,094,400   7,779,360   11,300,544   14,657,952   14,657,952  

รวม ก  5,799,925  10,110,946  14,279,394   18,172,113   18,423,393  

ข. งบลงทุน      

1. คาหนังสือ/ตำรา/วารสาร  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  

2. คาครุภณัฑ  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000  

3. วัสดุ / อุปกรณทางการศึกษา  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  

รวม ข  400,000   400,000   400,000   400,000   400,000  

รวม (ก)+(ข)  6,199,925  10,510,946   14,679,394   18,572,113   18,823,393  

จำนวนนักศึกษา ** 150 285 414 537 537 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา (บาทตอป)  41,332.83   36,880.51   35,457   34,585   35,053  

หมายเหตุ :   * หมายถึง  คาใชจายสวนกลาง  เปนคาเฉลี่ยจากคาใชจายสวนสนบัสนุนการเรียนการสอน  และการบริหาร 

                       ประกอบดวย เงินเดือน หนังสือ คาสาธารณูปโภค เอกสารประกอบการสอน เจาหนาที่รักษาความสะอาด/รักษา 

       ความปลอดภยั คาใชจายดำเนินงานความรวมมือตาง ๆ  

           ** หมายถึง  จำนวนนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง   

2.7 ระบบการจัดการศกึษา  

                     หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบชั ้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552  หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา  

       2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

         เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552  หมวดที่ 6 การศกึษาขามสถาบัน การยายสาขาวิชา การยายรอบและ 

การโอนหนวยกิตจากสถาบันอ่ืน 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

    3.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

  ระดับปริญญาตร ี
3.1.1 จำนวนหนวยกิต  

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

          3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

(1)    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

               วิชาบังคับ                                                           23       หนวยกิต    

  - กลุมวิชามนุษยศาสตร                                    6    หนวยกิต 

- กลุมสังคมศาสตร 6      หนวยกิต 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร                   2       หนวยกิต 

  - กลุมวิชาภาษา                                               9       หนวยกิต 

วิชาเลือก                                                          7       หนวยกิต 

       (2)   หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     94      หนวยกิต 

(2.1) กลุมวิชาเอกบังคับ                                         78       หนวยกิต 

(2.2) กลุมวิชาเอกเลือก                                          16      หนวยกิต  

      (3)    หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไมนอยกวา        6       หนวยกิต 

 

หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร 

 รหัสวิชา  (Course Number)  ประกอบดวยอักษร 2 ตัว ตามดวยเลข 4 หลัก 

      รหัสตัวอักษร  มีความหมายดังนี้  

 EG =   ภาษาอังกฤษ 

 CN   =   ภาษาจีน 

 GE    =   ศึกษาท่ัวไป 

 LA =   กฎหมาย 

     รหัสตัวเลข 

 เลขหลักพัน  100x - 699x หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาตรี 

 เลขหลักรอยและหลักสิบ หมายถึง ลำดับวิชา 

  เลขหลักหนวย                 หมายถึง หนวยกิต 
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 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 

 3.1.3 รายวิชา 

 จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร      ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                             ไมนอยกวา   30  

 1.1 วิชาบังคับ                           23  

 - กลุมวิชามนุษยศาสตร             6  

GE 1172   การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 

(Holistic Health Care) 

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

GE 1082   โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต 

(Worldviews and Ways of Life) 

2(2/2-0-0) - 

GE 1092   จิตวิทยาเพ่ือการดำรงชีวิต   

(Psychology for Living) 

2(2/2-0-0) - 

 - กลุมวิชาสังคมศาสตร          6  

GE 1102   ไทยกับสภาวการณโลก 

(Thailand in Contemporary World Events) 

2(2/2-0-0) - 

GE 1112   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                 

(Life and Sufficiency Economy)                       

2(2/2-0-0) - 

GE 1142   จีนศกึษา      

(Chinese Studies)                      

2(2/2-0-0) - 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร               2  

GE 1122   เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู    

(Information Technology and Learning)           

2(2/2-0-0) - 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

 - กลุมวิชาภาษา                 9  

GE 1043   ภาษาไทยกับการสื่อสาร 

(Thai Language and Communication) 

3(3/3-0-0) - 

GE 1053   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    

(English for Communication I)                  

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

GE 1063   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2                                             

(English for Communication II)            

3(2/2-1/2-0)   GE 1053 

 1.2 วิชาเลือก                                                7  

 - กลุมวิชามนุษยศาสตร               

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชวีิต 

(Aesthetics for Life) 

2(2/2-0-0) - 

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

(Thai Culture and Wisdom) 

2(2/2-0-0) - 

GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life) 

2(2/2-0-0) - 

GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 

2(2/2-0-0) - 

 - กลุมวิชาสังคมศาสตร      

GE 2102    

 

เพศวิถีศึกษา 
(Sexuality Education)         

2(2/2-0-0) 
 

- 

GE 2202 

 

กฎหมายกับสังคม 

(Law and Society) 

2(2/2-0-0) 

 

- 

 

GE 2142 อาเซียนศึกษา        

(Asean Studies) 

2(2/2-0-0) - 

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม       

(Modern Entrepreneurship)                  

2(2/2-0-0) - 

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศกึษา 

(Learning Skills in Higher Education) 

2(2/2-0-0) - 

GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ    

(Leadership and Management) 

2(2/2-0-0) 

 

 

- 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                 

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน

(Application of Software in Daily Life)           

1(0-1/2-0) - 

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

(Humans and Environments) 

2(2/2-0-0) - 

 - กลุมวิชาภาษา                   

GE 2122 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

(Chinese for Communication) 

2(2/2-0-0) - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                   ไมนอยกวา   94  

 2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ                              78  

EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1   

(English for Legal Profession I) 

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

EG 5373 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2   

(English for Legal Profession II)     

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

LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล     

(Law on Persons)                  

2(2/2-0-0) - 

LA 1023 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย   

(Fundamental Legal Principles)                 

3(3/3-0-0) - 

LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป      

(Criminal Law: General Principles)              

3(3/3-0-0) - 

LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย 

(Property Law)                    

3(3/3-0-0) - 

LA 2023 มูลหนี้ 1    

(Sources of Obligations I)                                  

3(3/3-0-0) - 

LA 2033 ผลแหงหนี้      

(Effect of Obligations)                                

3(3/3-0-0) - 

LA 2142 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 1 

(Commercial and Business Contracts Law I) 

2(2/2-0-0) - 

LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 

(Judiciary Process and Thai Court System) 

2(2/2-0-0) - 

LA 2062 มูลหนี้ 2     

(Sources of Obligations II)                                    

2(2/2-0-0) - 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

LA 2172 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 2 

(Commercial and Business Contracts Law II) 

2(2/2-0-0) - 

LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด   

(Criminal Law: Specific Offenses)            

3(3/3-0-0) - 

LA 2102 หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน 

(General Principles of Public Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว     

(Family Law)            

2(2/2-0-0) - 

LA 3023 กฎหมายเก่ียวกับองคกรทางธุรกิจ  

(Business Organizations Law) 

3(3/3-0-0) - 

LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง    

(Law of Civil Procedure) 

4(4/4-0-0) - 

LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน   

(Law of Evidence)                   

2(2/2-0-0) - 

LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

(Constitutional Law and Political Institutions)                                     

3(3/3-0-0) - 

LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก  

(Succession Law)   

2(2/2-0-0) - 

LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

(Law of Criminal Procedure)        

3(3/3-0-0) - 

LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

(Administrative Law and Administrative Court Procedure) 

3(3/3-0-0) - 

LA 3112 นิติปรัชญา    

(Legal Philosophy)                               

2(2/2-0-0) - 

LA 4013 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 

(Public International Law) 

3(3/3-0-0) - 

LA 4022 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 

(Private International Law)                  

2(2/2-0-0) - 

LA 4002 ประวัติศาสตรกฎหมาย 

(Legal History) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 

(Field  Experience in Law) 

3(0-0-3/12) - 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย     

(Principles and Ethics of Legal Profession) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3143 การเจรจาตอรองและการรางสัญญา 

(Contract Negotiation and Drafting)    

3(3/3-0-0) - 

LA 3303 การวาความและศาลจำลอง  

(Litigation and Moot Court)   

3(3/3-0-0) - 

 2.2  กลุมวิชาเอกเลือก                          16  

CN 3112 ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย 1    

(Fundamental Chinese for Lawyer I)                          

2(2/2-0-0) - 

CN 3122 ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย 2  

(Fundamental Chinese for Lawyer II) 

2(2/2-0-0) - 

LA 1001 กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(Anti-Corruption Law) 

1(1/1-0-0) - 

LA 1002 กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

(Drugs Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 1011 กฎหมายเก่ียวกับเด็กและสตรี 

(Law on Children and Women) 

1(1/1-0-0) - 

LA 1022 นิติเวชศาสตร                                

(Forensic Medicine) 

2(2/2-0-0) - 

LA 1042 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(Human Rights and Criminal Justice)      

2(2/2-0-0) - 

LA 3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา     

(Intellectual Property Law)            

2(2/2-0-0) - 

LA 3172 กฎหมายปองกันการผูกขาด 

(Anti-Trust Law)                  

2(2/2-0-0) - 

LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 

(Seminar on Business Law)                         

2(2/2-0-0) - 

LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย  

(Securities Regulations)                          

2(2/2-0-0) - 

LA 3202 กฎหมายธนาคาร    

(Banking Law) 

2(2/2-0-0) - 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

LA 3102 กฎหมายคุมครองผูบริโภค   

(Consumer Protection Law)                

2(2/2-0-0) - 

LA 3222 กฎหมายการคาระหวางประเทศ     

(International Trade Law)       

2(2/2-0-0) - 

LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ  

(International Business Transaction Law)                

2(2/2-0-0) - 

LA 3252 กฎหมายลมละลาย    

(Bankruptcy Law)                        

2(2/2-0-0) - 

LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ    

(Business Crime)                    

2(2/2-0-0) - 

LA 3312 กฎหมายที่ดินและนโยบายการใชที่ดิน 

(Law on Land Used and Policy)              

2(2/2-0-0) - 

LA 3092 กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม 

และสงเสรมิการทองเท่ียว 

(Law on Hotel Business and Tourism Promotion) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3052 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(Natural Resource and Environmental Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม 

(Industrial Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3412 กฎหมายการลงทุน    

(Investment Law)      

2(2/2-0-0) - 

LA 3452 กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน 

(Business Transaction Law in China) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายของประเทศจีน 

(Law System and Legal Institution of China) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน          

(Investment Law in China) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน    

(Real Estate Law in China) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3002 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 3  

(Law on Commercial and Business Contracts III) 

2(2/2-0-0) - 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

LA 4012 กฎหมายกับการพัฒนา 

(Law and Development) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3062 กฎหมายแรงงาน 

(Labour Law)                            

2(2/2-0-0) - 

LA 3072 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ   

(Negotiable Instruments Law)               

2(2/2-0-0) - 

LA 3132 กฎหมายภาษีอากร 

(Taxation Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3502 กฎหมายอาเซียน 

(Asean Law)                             

2(2/2-0-0) - 

LA 3022 กฎหมายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(Digital and Information Technology Law)        

2(2/2-0-0) - 

LA 3532 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ   

(Legal Drafting and Legislative Process)       

2(2/2-0-0) - 

LA 3552 กฎหมายเก่ียวกับอาหารและยา 

(Food and Drug Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3562 กฎหมายเก่ียวกับเครื่องสำอาง           

(Law on Cosmetics) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3572 กฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสมุนไพรและแพทยทางเลือก 

(Law on Herbal Products and Alternative Medicine) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3582 กฎหมายการคลงั วินัยการคลัง และการงบประมาณ 

(Fiscal and Financial Disciplines Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3592 กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ     

(Law on Official Information) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3602 กฎหมายศุลกากร                          

(Customs Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3612 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบันเทิง และสถานประกอบการ  

(Law on Entertainment and Service Business) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3622 กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

(Law on Tortious Liability of Officials) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3632 กฎหมายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(Law on Public Procurement and Supplies Administration) 

2(2/2-0-0) - 



19 

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

LA 3642 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร  

(Law on Town Planning and Building Control) 

2(2/2-0-0) - 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                ไมนอยกวา 6  

 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

ไดตามความสนใจ 

LA 1003 วัยใสใจสะอาด                             

(Youngster with Good Heart) 

3(3/3-0-0) - 

 

ระดับอนุปริญญา 
ระยะเวลาการศึกษา 

        นักศึกษาจะตองใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปการศึกษา) และไมเกิน 
6 ปการศึกษา  
การสำเร็จการศึกษา  
 ผูมีสิทธิ์ขอรับอนุปริญญา และ/หรือ เทียบเทาตองอยูภายใตเงื่อนไข ตองศกึษาและสอบผานรายวิชาใน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไมนอยกวา 99 หนวยกิต และแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00  ดังนี้  
1. จำนวนหนวยกิต                  รวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา  99 หนวยกิต  

2. โครงสรางหลักสูตร 

 (1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

                 วิชาบังคับ                                                           23       หนวยกิต    

          - กลุมวิชามนุษยศาสตร                                      6   หนวยกิต 

 - กลุมสังคมศาสตร   6      หนวยกิต 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                     2       หนวยกิต 

 - กลุมวิชาภาษา                                                 9       หนวยกิต 

วิชาเลือก                                                            7       หนวยกิต 

       (2)   หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     66      หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ                                         62       หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเอกเลือก   4      หนวยกิต 

      (3)    หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไมนอยกวา         3       หนวยกติ         
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3. รายวิชา  

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                             ไมนอยกวา   30  

 1.1 วิชาบังคับ                           23  

 - กลุมวิชามนุษยศาสตร             6  

GE 1172   การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 

(Holistic Health Care) 

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

GE 1082   โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต 

(Worldviews and Ways of Life) 

2(2/2-0-0) - 

GE 1092   จิตวิทยาเพ่ือการดำรงชีวิต   

(Psychology for Living) 

2(2/2-0-0) - 

 - กลุมวิชาสังคมศาสตร          6  

GE 1102   ไทยกับสภาวการณโลก 

(Thailand in Contemporary World Events) 

2(2/2-0-0) - 

GE 1112   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                 

(Life and Sufficiency Economy)                       

2(2/2-0-0) - 

GE 1142   จีนศกึษา      

(Chinese Studies)                      

2(2/2-0-0) - 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร               2  

GE 1122   เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู    

(Information Technology and Learning)           

2(2/2-0-0) - 

 - กลุมวิชาภาษา                 9  

GE 1043   ภาษาไทยกับการสื่อสาร 

(Thai Language and Communication) 

3(3/3-0-0) - 

GE 1053   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    

(English for Communication I)                  

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

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2                                             

(English for Communication II)            

3(2/2-1/2-0)   GE 1053 

 1.2 วิชาเลือก                                                7  

 - กลุมวิชามนุษยศาสตร               

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชวีิต 

(Aesthetics for Life) 

2(2/2-0-0) - 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

(Thai Culture and Wisdom) 

2(2/2-0-0) - 

GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

(Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life) 

2(2/2-0-0) - 

GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 

2(2/2-0-0) - 

 - กลุมวิชาสังคมศาสตร      

GE 2102    

 

เพศวิถีศึกษา 

(Sexuality Education)         

2(2/2-0-0) - 

 

GE 2202 

 

กฎหมายกับสังคม 

(Law and Society) 

2(2/2-0-0) - 

 

GE 2142 อาเซียนศึกษา        

(Asean Studies) 

2(2/2-0-0) - 

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม       

(Modern Entrepreneurship)                  

2(2/2-0-0) - 

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศกึษา 

(Learning Skills in Higher Education) 

2(2/2-0-0) - 

GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ    

(Leadership and Management) 

2(2/2-0-0) 

 

- 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                 

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน

(Application of Software in Daily Life)           

1(0-1/2-0) - 

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

(Humans and Environments) 

2(2/2-0-0) - 

 - กลุมวิชาภาษา                   

GE 2122 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

(Chinese for Communication) 

2(2/2-0-0) - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                   ไมนอยกวา   66  

 2.1  กลุมวิชาเอกบังคับ                              62  

EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1   

(English for Legal Profession I)    

3(2/2-1/2-0) - 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล 

 (Law on Persons) 

2(2/2-0-0) - 

LA 1023 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย 

(Fundamental Legal Principles) 

3(3/3-0-0) - 

LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป 

(Criminal Law: General Principles) 

3(3/3-0-0) - 

LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย 

(Property Law) 

3(3/3-0-0) - 

LA 2023 มูลหนี้ 1 

(Sources of Obligations I) 

3(3/3-0-0) - 

LA 2033 ผลแหงหนี้ 

(Effect of Obligations) 

3(3/3-0-0) - 

LA 2142 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 1 

(Commercial and Business Contracts Law I) 

2(2/2-0-0) - 

LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 

(Judiciary Process and Thai Court System)          

2(2/2-0-0) - 

LA 2062 มูลหนี้ 2 

(Sources of Obligations II) 

2(2/2-0-0) - 

LA 2172 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 2   

(Commercial and Business Contracts Law II) 

2(2/2-0-0) - 

LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด 

(Criminal Law: Specific Offenses) 

3(3/3-0-0) - 

LA 2102 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 

(General Principles of Public Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว  

(Family Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3023 กฎหมายเก่ียวกับองคกรทางธุรกิจ 

(Business Organizations Law) 

3(3/3-0-0) - 

LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(Law of Civil Procedure) 

4(4/4-0-0) - 

LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน 

(Law of Evidence) 

2(2/2-0-0) - 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite 

LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

(Constitutional Law and Political Institutions)                                            

3(3/3-0-0) - 

LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก 

(Succession Law) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(Law of Criminal Procedure) 

3(3/3-0-0) - 

LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(Administrative Law and Administrative Court Procedure) 

3(3/3-0-0) - 

LA 3112 นิติปรชัญา 

(Legal Philosophy) 

2(2/2-0-0) - 

LA 4002 ประวัติศาสตรกฎหมาย 

(Legal History) 

2(2/2-0-0) - 

LA 3303 การวาความและศาลจำลอง 

(Litigation and Moot Court)   

3(3/3-0-0) - 

 2.2 กลุมวิชาเอกเลือก   4  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      ไมนอยกวา   3  

 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได

ตามความสนใจ 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 

ปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 หนวยกิต 
จำนวนชั่วโมง /สัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร 3 3 - - 

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 2 2 - 

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2 2 - - 

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2 2 - - 

LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล 2 2 - - 

LA 1023 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย 3 3 - - 

LA 2102 หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน 2 2 - - 

 รวม 17 16 2 - 

17 หนวยกิต 18 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 

 

ปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต 
จำนวนช่ัวโมง /สัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ 2 1 2 - 

 แบบองครวม     

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต 2 2 - - 

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต 2 2 - - 

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2 2 - - 

LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป 3 3 - - 

LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย 3 3 - - 

LA 2023 มูลหนี้ 1  3 3 - - 

 รวม 17 16 2 - 

                                               17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห 
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ปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
จำนวนช่ัวโมง /สัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 2 2 - 

LA 2033 ผลแหงหนี ้ 3 3 - - 

LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3 3 - - 

LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครวั 2 2 - - 

LA 2142 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชย 2 2 - - 

 และธุรกิจ 1     

LA 4002 ประวัติศาสตรกฎหมาย 2 2 - - 

LA 2062 มูลหนี้ 2 2 2 - - 

 รวม 17 16 2 - 

17 หนวยกิต 18 ช่ัวโมง /สัปดาห   

 

 

ปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
จำนวนช่ัวโมง /สัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

GE 1142 จีนศึกษา 2 2 - - 

LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย   2 2 - - 

LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก 2 2 - - 

LA 2172 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชย 2 2 - - 

 และธุรกิจ 2     

LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมือง  

3 3 - - 

LA 3023 กฎหมายเก่ียวกับองคกรทางธุรกิจ 3 3 - - 

LA 3112 นิติปรัชญา  2 2 - - 

 รวม 16 16 - - 

16 หนวยกิต 16 ช่ัวโมง /สัปดาห 
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ปที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
จำนวนช่ัวโมง /สัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 3 2 2 - 

 นิติศาสตร 1     

LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา 3 3 - - 

 คดีปกครอง     

LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 3 - - 

LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน 2 2 - - 

GE .....…. วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (1) 2 2 - - 

GE .....…. วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (2) 2 2 - - 

……… เลือกเสรี (1) 2 - - - 

 รวม 17 -  2 - 

17 หนวยกิต  ...... ชั่วโมง /สัปดาห 

 

 

ปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
จำนวนช่ัวโมง /สัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 4 4 - - 

LA 3303 การวาความและศาลจำลอง 3 3 - - 

LA .…….. เอกเลือก (1) 2 2 - - 

LA .…….. เอกเลือก (2) 2 2 - - 

.....…. เลือกเสรี (2) 2 - - - 

GE .....…. วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (3) 2 2 - - 

GE .....…. วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (4) 1-2 - - - 

 รวม 16-17   - - - 

16-17 หนวยกิต  ......... ช่ัวโมง /สัปดาห 
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ปที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
จำนวนช่ัวโมง /สัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

EG 5373 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2 3 2 2 - 

LA 4013 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง   3 3 - - 

LA 3143 การเจรจาตอรองและการรางสัญญา 3 3 - - 

LA 4022 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 2 2 - - 

LA ……… เอกเลือก (3) 2 2 - - 

………...… เอกเลือก (4) 2 2 - - 

.....……… เลือกเสรี (3) 2 - - - 

 รวม 17 - 2 - 

17 หนวยกิต  .......... ชั่วโมง /สัปดาห 

 

 

ปที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
จำนวนช่ัวโมง /สัปดาห 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน  

LA .…….. เอกเลือก (5) 2 2 - - 

LA .…….. เอกเลือก (6) 2 2 - - 

LA ……… เอกเลือก (7) 2 2 - - 

LA ……… เอกเลือก (8) 2 2 - - 

LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย   2 2 - - 

LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 3 - - 15 

 รวม 13 10 - 15 

13 หนวยกิต  25 ช่ัวโมง/ สัปดาห 
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แผนการศึกษาของอนุปริญญา 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ช้ันปที่  1  ภาคการศึกษาที่  1         หนวยกิต 

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0) 

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) 

GE 1102   ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) 

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) 

LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล          2(2/2-0-0) 

LA 1023 หลักพ้ืนฐานแหงกฎหมาย        3(3/3-0-0) 

LA 2102 หลักทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน       2(2/2-0-0) 

รวม 17 (16/16-1/2-0) 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ชั้นปที่  1  ภาคการศึกษาที่  2         หนวยกิต 

GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0) 

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต 2(2/2-0-0) 

GE 1092 จิตวิทยาเพ่ือการดำรงชีวิต 2(2/2-0-0) 

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) 

LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป  3(3/3-0-0) 

LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย 3(3/3-0-0) 

LA 2023 มูลหนี้ 1 3(3/3-0-0) 

รวม 17(16/16-1/2-0) 
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แผนการศึกษาของอนุปริญญา  (ตอ) 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ชั้นปที่  2  ภาคการศึกษาท่ี  1  หนวยกิต 

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0)  

LA 2033 ผลแหงหนี้ 3(3/3-0-0) 

LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(3/3-0-0) 

LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว 2(2/2-0-0) 

LA 2142 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 1 2(2/2-0-0) 

LA 4002 ประวัติศาสตรกฎหมาย 2(2/2-0-0) 

LA 2062 มูลหนี้ 2 2(2/2-0-0) 

รวม 17(16/16-1/2-0) 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ชั้นปที่  2  ภาคการศึกษาท่ี  2     หนวยกิต 

GE 1142 จีนศึกษา  2(2/2-0-0)      

LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 2(2/2-0-0) 

LA 3082  กฎหมายลักษณะมรดก 2(2/2-0-0)  

LA 2172 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 2 2(2/2-0-0) 

LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3(3/3-0-0) 

LA 3023  กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ    3(3/3-0-0) 

LA 3112 นติิปรัชญา 2(2/2-0-0) 

รวม 16(16/16-0-0) 
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แผนการศึกษาของอนุปริญญา  (ตอ) 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ชั้นปที่  3  ภาคการศึกษาที่  1 หนวยกิต 

EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1 3(2/2-1/2-0) 

LA 3203   กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3/3-0-0) 

LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3/3-0-0) 

LA 3032   กฎหมายลักษณะพยาน 2(2/2-0-0) 

GE .....…. วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (1) 2(2/2-0-0) 

GE ......... 

............... 

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (2) 

เลือกเสรี (1) 

 2(2/2-0-0) 

        2(..............) 

รวม 17(..............) 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ชั้นปที่  3  ภาคการศึกษาที่  2 หนวยกิต 

LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง    4(4/4-0-0) 

LA 3303 การวาความและศาลจำลอง 3(3/3-0-0) 

LA........ เอกเลือก (1)   2(2/2-0-0) 

LA........ เอกเลือก (2) 2(2/2-0-0) 

........…. เลือกเสรี (2) 2(...............) 

GE....…. วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (3) 2(2/2-0-0) 

GE....…. วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (4)   1-2(...............) 

รวม 16-17(...............) 
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 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                  ไมนอยกวา   30  หนวยกิต 

1.1 วิชาบังคับ                                                                                                23  หนวยกิต 

ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร          6  หนวยกิต      

GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม         2(1/1-1/2-0) 

 (Holistic Health Care) 

Prerequisite:  None  

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแลสุขภาพและการดำเนิน

ชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที ่การทำงานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพ  

การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนำความรู และทักษะ

การออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสรางสุขภาพ

แบบองครวม 

  Holistic health care; elements of holistic health care and holistic lifestyle; structure 

and function of the human body; life with exercise for health; first aid and basic CPR; healthy 

food choices; appropriately applying knowledge and skills of exercising in daily life; coaching 

practice focused on promoting holistic health. 

 

GE 1082  โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต          2(2/2-0-0) 

 (Worldviews and Ways of Life) 

Prerequisite:  None  

 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต

ที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนที่มีตอ 

การอุทิศตนเพ่ือสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก 

         Meaning and significance of worldviews; factors influencing worldviews; worldviews 

for living a valuable life to understand and appreciate one’s self worth, others, the society, and 

the environment in a multicultural setting; worldview of selflessly sharing oneself to the society; 

and be a quality citizen of the society and the world. 
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GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต        2(2/2-0-0) 

  (Psychology for Living) 

Prerequisite: None 

  ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน ความเขาใจผู อื ่น การสราง

ความสัมพันธ  การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดำรงชีวิต  เสริมสรางการทำงานรวมกับผู อื ่นอยางมีประสิทธิภาพ   

การจัดการกับปญหา  และการพัฒนาศักยภาพแหงตน 

  Sciences related to understanding; oneself awareness of self-worth; understanding 

others; building relationships; being in good mental health; effectively building collaboration with 

others; managing problems; and developing one’s potential. 

 

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร                                                                                      6 หนวยกิต 

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก       2(2/2-0-0) 

  (Thailand in Contemporary World Events) 

Prerequisite: None   

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การสื่อสารและ

เทคโนโลยียุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางธุรกิจ โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  

แนวโนมของภูมิภาคเอเชียและสถานการณโลกในอนาคต  ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลก 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

        Thai adaptation in economics, politics, society, culture, and the environment; 

communications and technology in the Digital Era; changes in business culture; opportunities and 

effects of economic integration; trends in the Asian region and future world situations as well as 

cooperation in solving global community problems to achieve sustainable development. 

 

GE 1112   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                 2(2/2-0-0) 

              (Life and Sufficiency Economy) 

Prerequisite:  None 

 ความเป นมา  และความหมายของปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หล ักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล  

ครอบคร ัว  และช ุมชน  แนวทางการดำเนินชีว ิตและการปฏิบัต ิตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ   

การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจพอเพียง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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  Background and definition of the Sufficiency Economy philosophy (working principle 

of His Majesty King Rama IX); application of the Sufficiency Economy philosophy at the individual, 

family, and community levels; guidelines for living and practicing the Sufficiency Economy 

philosophy; relationship between new agricultural theories and the Sufficiency Economy 

philosophy; case studies in the royal projects; application of sufficiency economy in the industrial 

sector; energy and environmental conservation; sufficiency economy and economic and social 

development; sample cases of sufficiency economy and cooperation for promoting the 

Sufficiency Economy philosophy. 

 

GE 1142   จีนศึกษา                                   2(2/2-0-0) 

             (Chinese Studies) 

Prerequisite:  None 

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การปกครอง ชนชาติ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน 

 Topography; historical events; governance; nationality; religion; arts and culture; and 

Chinese wisdom and ways of life. 

 

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                                                2  หนวยกติ 

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู        2(2/2-0-0) 

  (Information Technology and Learning) 

Prerequisite: None 

  การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตในการสืบคนขอมูล   

การแสวงหาความรู  การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร  ฐานขอมูลและ

แหลงขอมูลเพ่ือการเรียนรู  คุณธรรม  จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Use of modern information technology systems and applications in information 

retrieval; pursuit of knowledge; communication and exchange of electronic data on computer 

networks; databases and resources for learning; morals and ethics in the use of information 

technology system. 
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ง. กลุมวิชาภาษา                                                                                              9  หนวยกิต 

GE 1043   ภาษาไทยกบัการสื่อสาร                   3(3/3-0-0) 

               (Thai Language and Communication) 

Prerequisite: None 

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม  ดานการฟง การพูด การอานและการเขียน การฟง

และการอานจับใจความ  การพูดในที่ประชุม การเขียนรูปแบบตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพ

ประเภทตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู  และการใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  

การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร 

  Practical skills in using Thai language in life and in the society for listening, speaking, 

reading and writing, listening, and reading for main ideas; public speaking; reading various forms 

of writing; language for mass communication, reading printed materials as a tool in the search for 

knowledge; and use of Thai language in daily communications, keeping abreast of the language 

changes in Thai society both as a receiver and a sender of messages. 

 

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1                                       3(2/2-1/2-0) 

  (English for Communication I) 

Prerequisite: None 

  การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอานและการเขียน  โดยเนนการฟงและ 

การพูดในชีวิตประจำวัน 

  Using the four language skills of listening, speaking, reading and writing with an 

emphasis on listening and speaking in daily life communications. 

  

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2           3(2/2-1/2-0) 

  (English for Communication II) 

Prerequisite: GE 1053 

  การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในระดับที่สูงข้ึน  

โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน 

  Using the four language skills of listening, speaking, reading and writing at a higher 

level with an emphasis on listening and speaking in daily life communications. 
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1.2 วิชาเลือก     

ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร                                                                                      7 หนวยกิต 

GE 2182  สุนทรียภาพแหงชีวิต          2(2/2-0-0)  

 (Aesthetics for Life) 

Prerequisite:  None 

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความสัมพันธระหวางความงาม  

ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับ

ศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต 

 Meaning, history and developmental concepts in aesthetics; relationship among 

beauty, goodness and truthfulness; emotionally-moving depth of the value of innate beauty and 

beauty appreciation by mankind; art and morality; value of life's beauty. 

  

GE 2192  วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย           2(2/2-0-0) 

 (Thai Culture and Wisdom)  

Prerequisite:  None 

 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที ่   

การเปลี ่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา 

และสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน 

 Meaning and significance of Thai society, culture and wisdom; function, culture 

changes, and Thai wisdom; cultural diversity and Thai wisdom; ways of life and perspectives of 

modern cultural beliefs; value, conservation, and development of cultural creativity; and Thai 

wisdom for solving problems of globalization. 

 

GE 2292  การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน         2(2/2-0-0) 

 (Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life) 

Prerequisite:  None 

 ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิง

ระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการวิเคราะหการใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน 

 Meaning and value of critical and systematic thinking; principles and methods of 

systematic thinking; intellectual reasoning; and analysis of fallacies in daily life .     
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GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม                                               2(2/2-0-0) 

  (Intercultural Communication) 

Prerequisite:  None 

  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  คานิยม ความเชื ่อและการดำเนินชีวิตของบุคคลตาง

วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร  กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ  ความสำคัญการตระหนักถึง

วัฒนธรรมที่แตกตาง  การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร 

  Cultures, customs, traditions, values, beliefs, lifestyles of people of different cultures 

that influence communication; communication processes for building relationships; awareness of 

cultural differences; media selection and preparation of suitable communication content. 

  

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร 

GE 2102     เพศวิถีศึกษา               2(2/2-0-0)                

 (Sexuality Education) 

Prerequisite:  None         

 ความรู ความเขาใจในเรื ่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละชวงวัยของนักศึกษา การมี

ความสัมพันธกับผู อื ่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ มิติทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุท่ีให

ความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ ทางเลือกในการดำเนินชีวิตทางเพศไดอยางปลอดภัย 

 Knowledge and understanding of gender and sexuality in the students’ age 

development; interpersonal relationship; personal skills development; sexual behavior and 

health; gender issue affected by social and cultural dimensions; perceptions on information and 

knowledge about reproductive health, its importance to gender diversity and equality as well as 

alternatives of having a safe sexuality. 

 

GE 2202 กฎหมายกบัสังคม        2(2/2-0-0) 

  (Law and Society) 

Prerequisite: None 

  ความสัมพันธระหวางสังคม  รัฐกับกฎหมาย  ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย  

ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติ

ตามกฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติ

ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม    

   Relationship among the society, the state and the law; theories and concepts in 

legal sociology; interaction of the law and society and how it affects legislation; enforcement of 
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the law and legal compliance in present-day society; case studies and simulations; social, 

economic, political, cultural, and environmental aspects of the role of the law in society. 

 

GE 2142 อาเซียนศึกษา        2(2/2-0-0) 

  (Asean Studies) 

Prerequisite: None 

  พัฒนาการของอาเซียน  ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน  โอกาส  ผลกระทบ  และความรวมมือ

ระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก  ดานความมั่นคง  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมและวัฒนธรรม 

  Development of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); history of the 

member countries; cooperation among the members of the ASEAN community with regard to 

security, economics, society and culture; opportunities and outcomes. 

 

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม                                                                  2(2/2-0-0) 

  (Modern Entrepreneurship) 

Prerequisite: None  (ไมเปดสำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา) 

  แนวคิดในการจัดการธุรกิจ  ความสำคัญของธุรกิจ  พื้นฐานความรูทางธุรกิจ  ที่สามารถนำไปใชใน

การเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม   

โดยการใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน 

  Business management concepts; importance of business; basic business knowledge 

that can be used in entrepreneurship; business planning for conducting socially and 

environmentally-responsible businesses that employs good governance to drive a sustainable 

economic growth for the country. 

 

GE 2162   ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา          2(2/2-0-0) 

 (Learning Skills in Higher Education) 

Prerequisite:  None 

  ความสำคัญของทักษะการเรียน  คุณลักษณะของผูที่ประสบผลสำเร็จในการเรียน  เตรียมพรอมที่

จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียน

และการบริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคำบรรยาย การอาน การเตรียมตัวสอบ การทำ

ขอสอบ  และทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

 Importance of learning skills; characteristic features of individuals who succeed in 

school, ready to learn by building motivation and positive attitude towards learning; setting goals, 
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planning and time management while learning; developing concentration, note-taking, test 

preparation, test-taking, and 21st century skills. 

 

GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ        2(2/2-0-0) 

  (Leadership and Management) 

Prerequisite: None 

  ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ  การพัฒนาและบูรณาการ  กระบวนการทางการจัดการ

เพ่ือพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการทำงานรวมกับผูอื่น 

  Leaders’ characteristics; aspects of a leader’s role; developing and integrating 

management processes in order to develop thinking and cooperative skills. 

 

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน                          1(0-1/2-0) 

  (Application of Software in Daily Life) 

Prerequisite: None 

  วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ  โปรแกรมประมวลผลคำ  โปรแกรมตาราง 

การคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ   

การประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน  หลักคณุธรรมและจริยธรรมในการใชงาน 

  Use different computer programs such as word processing, spreadsheet, program for 

making a presentation, program for managing a database, and program for developing a webpage; 

daily life application of the computer programs taking into consideration ethical and moral 

concerns while using. 

 

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม       2(2/2-0-0) 

  (Humans and Environments) 

Prerequisite: None 

  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศ  ปญหาและผลกระทบจากการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางการแกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืนและสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม 

  The relationship of humans with their environments; the concept of an ecosystem; 

problems and effects arising from the destruction of natural resources and the environment; 

guidelines for problem solving and the sustainable management of natural resources and the 

environment, and build environmental guardianship awareness. 
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ง. กลุมวิชาภาษา 

GE 2122   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                  2(2/2-0-0) 

              (Chinese for Communication) 

Prerequisite:  None (ไมเปดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน)  

 สัทอักษรพินอิน  โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณประจำวัน และ

วิชาชีพพ้ืนฐาน  ความรูดานไวยากรณเบ้ืองตน 

 Chinese phonetics; Pinyin Romanization; focusing on listening, speaking, vocabulary, 

sentence patterns of Chinese in everyday situations and basic professions; knowledge of basic Chinese 

grammar. 

 

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)      

Prerequisite:  None 

 ศึกษาคำศัพทกฎหมายและฝกฝนทักษะการใชสำนวนภาษาอังกฤษในการอานตำรา บทความ  

บทบรรณาธิการที่เปนภาษาอังกฤษ 

 Study legal vocabulary, and practice basic skills in using idioms to be applied for 

English reading texts, articles and editorials. 
 

ผลลัพธระดับการเรียนรูรายวิชา  (Course -level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ 

  1. รูจักคำศัพทกฎหมายภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวของกับกฎหมายแพง กฎหมายอาญา และสามารถ

นำไปใชในการเขียนไดอยางเหมาะสมตามบริบท 

2. มีทักษะในการอานและเขาใจในเนื ้อหาขาว บทความหรือบทบรรณาธิการ ตำราหรือเอกสารทาง

วิชาการที่เก่ียวของกับกฎหมายและสังคมที่เปนภาษาอังกฤษได 

3. คนควาหาความรู จากแหลงเรียนรู ต าง ๆ ไดดวยตนเอง และรู จ ักเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

 

EG 5373   ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2                                           3(2/2-1/2-0) 

               (English for Legal Profession II)     

Prerequisite:  None 

                 ศึกษาและฝกฝนการเขียนเอกสารทางกฎหมายประเภทตาง ๆ และทักษะการใชภาษาอังกฤษทาง

กฎหมาย เชน คำฟอง คำใหการ การรางสัญญา หนังสือบอกกลาวทวงถาม เปนตน 
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 Study, and practice writing various legal documents and the skill of using legal English 

such as in plaints, pleas, contract drafting, memoranda, and letters to clients. 
 

ผลลัพธระดับการเรียนรูรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ 

1. มีทักษะในการอานและเขาใจเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดีความที่เปนภาษาอังกฤษได 

2. มีทักษะในการเขียนเอกสารทางกฎหมาย สามารถอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปเนื้อหา

จากเอกสารทางกฎหมายเพ่ือการนำเสนอไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะเอกสารทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคดีความ 

3. คนควาหาความรู จากแหลงเรียนรู ต าง ๆ ไดดวยตนเอง และรู จ ักเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

 

LA 1012    กฎหมายลักษณะบุคคล                                                                      2(2/2-0-0) 

               (Law on Persons) 

Prerequisite:  None 

           หลักกฎหมายบุคคล บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภูมิลำเนา และความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย 

 Law on persons; natural persons and juristic persons; domicile; and individual legal 

capacity. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ลักษณะสำคัญของ และความแตกตางของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได 

2. อธิบายหลักเกณฑของสภาพบุคคลและความสามารถของบุคคลได  

3. อธิบายหลักเกณฑของภูมิลำเนา และสาบสูญตามกฎหมาย 

4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 1023    หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย                                                             3(3/3-0-0) 

              (Fundamental Legal Principles)  

Prerequisite:  None 

                  ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมาย ความสัมพันธของวิชากฎหมายกับศาสตร

แขนงอื่น ๆ การใชและการตีความกฎหมาย การอุดชองวางกฎหมาย หลักผูทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของ

สิทธิ การใชสทิธิ การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐานแหงสิทธิ หลักสำคัญในกฎหมายลักษณะ

ตาง ๆ       

 Meaning, evolution, fundamental principles of law; relation between law and various 

sciences; application and interpretation of law; filling gaps of law; principles of right holders; types, 

exercising, changes, transference, evidences and extinction of rights; other important legal principles. 
  

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายวิวัฒนาการและที่มาของกฎหมาย เปรียบเทียบระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย และ

สามารถยกตัวอยางความสัมพันธระหวางกฎหมายกับศาสตรแขนงตาง ๆ ได 

2. อธิบายและยกตัวอยางหลักการใชกฎหมาย การตีความกฎหมาย และการอุดชองวางกฎหมายได 

  3. อธิบายหลักผู ทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใชสิทธิและความเคลื ่อนไหวแหงสิทธิ 

ตลอดจนหลักฐานแหงสิทธิ โดยยกตัวอยางหรือประยุกตกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4-14 ได 

  4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

  5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

  6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 1033    กฎหมายอาญาหลักท่ัวไป                                                               3(3/3-0-0)           

               (Criminal Law: General Principles) 

Prerequisite:  None 

                 หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใชกฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิด

ในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผูสนับสนุน การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง 

การกระทำความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใชแกความผิดลหุโทษ 

 General principles of criminal law; application of criminal law; punishments and 

measures of safety; criminal liability; criminal attempt; principals and accessories; concurrence of 

offences; recidivism; prescription; and laws applicable to petty offences. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ 

1. อธิบายหลักเกณฑท่ัวไปของกฎหมายอาญา ประเภทกฎหมายอาญา และการใชกฎหมายอาญายอนหลัง 

เพ่ือเปนคุณแกผูกระทำความผิด  

2. อธิบายขอบเขตการใชกฎหมายอาญา โครงสรางความรับผิดในทางอาญา การกระทำครบองคประกอบ

ท่ีกฎหมายบัญญัติ 

3. อธิบายเหตุยกเวนความผิด เหตยุกเวนโทษ และเหตุลดโทษ 

4. อธิบายการพยายามกระทำความผิด และการกระทำความผิดของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

5. อธิบายกระทำความผิดหลายบท โทษ และวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 

6. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

7. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวนตนเอง และรูจักเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

8. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 2013     กฎหมายลักษณะทรัพย                                                                3(3/3-0-0) 

                (Property Law) 

Prerequisite:  None 

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยและทรัพยสิน การไดมาซึ ่งกรรมสิทธิ์ แดนแหงกรรมสิทธิ์ การใช

กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิประเภทตาง ๆ  

 Legal principles pertaining to things and properties; acquisition of ownership; extent 

of ownership; exercise of ownership; co-ownership; types of jus in rem. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย วิเคราะห และเขาใจหลักกฎหมายในเรื่องทรัพยและทรัพยสิน การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนแหง

กรรมสิทธิ์ การใชกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิประเภทตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

เพ่ือวินิจฉัยปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินไดอยางถูกตองและชอบธรรม  

2. เขาใจและนำหลักกฎหมายลักษณะทรัพยไปประยุกตใชกับขอเท็จจริงไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  

3. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรยีบเทียบ ยกตัวอยาง และสรปุ ประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

4. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 
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5. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืนและมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 2023    มูลหนี้  1                                                                                3(3/3-0-0) 

               (Sources of Obligations I) 

Prerequisite:  None  

 หลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา มูลแหงหนี้ที่เกิดจากสัญญา ระยะเวลา อายุความกฎหมาย

เก่ียวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

 Legal principles pertaining to legal transactions and contracts; obligations derived 

from contracts; duration; prescription; law on unfair contract terms. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย วิเคราะห เขาใจหลักการในเรื่องลักษณะของนิติกรรม  หลักการแสดงเจตนา  โมฆะ โมฆียะ  

การเกิดขึ้นของสัญญา คำเสนอ คำสนอง และการบอกเลิกสัญญา  

2. นำหลักกฎหมายเรื่องนิติกรรมสัญญาไปเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหและในการศึกษาเก่ียวกับเอกเทศสัญญา 

3. เขาใจและนำหลักกฎหมายดังกลาวไปใชในชีวิตประจำวัน    

4. สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชไดอยางถูกตองและเปนธรรม 

5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืนและมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม  

 

LA 2033    ผลแหงหนี้                                                                                3(3/3-0-0) 

               (Effect of Obligations) 

Prerequisite:  None 

 วัตถุแหงหนี้ ผลธรรมดาและผลพิเศษแหงหนี้ ความระงับแหงหนี้ 

 Object of debt; effects of obligations; and extinction of obligations. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย วิเคราะห เขาใจหลักการในเรื่องลักษณะของหนี้ ชนิดของหนี้ บอเกิดแหงหนี ้ วัตถุแหงหนี้  

การไมชำระหนี้ ความระงับของหนี้ ผลธรรมดา และผลพิเศษแหงหนี้ ลูกหนี้เจาหนี้หลายคน และการโอนสิทธิ

เรยีกรอง  

2. นำหลักกฎหมายเรื่องหนี้ไปเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหและในการศึกษาเก่ียวกับเอกเทศสัญญา 

3. เขาใจและนำหลักกฎหมายดังกลาวไปใชในชีวิตประจำวัน    

4. สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชไดอยางถูกตองและเปนธรรม 

5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุป ประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืนและมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม  

 

LA 2142   กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 1               2(2/2-0-0) 

             (Commercial and Business Contracts Law I) 

Prerequisite:  None 

         หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย และเชาซื้อ  

 Legal principles on sale and purchase contract; exchange contract; hire of properties; 

and hire purchase. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายความหมาย ลักษณะสำคัญ และหลักการใชกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยนใหได  

2. อธิบายความหมาย ลักษณะสำคัญ และหลักการใชกฎหมายเชาทรัพย เชาซื้อ ได  

  3. นำหลักการใชกฎหมายไปประยุกตใชกับขอเท็จจริงไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  

  4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

  5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

  6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 2052    กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย                                                     2(2/2-0-0) 

               (Judiciary Process and Thai Court System) 

Prerequisite:  None 

                    ความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรม ระบบศาลเดี่ยวและระบบศาลคู ระบบศาลกับ

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน โครงสรางและการบริหารงาน

ของศาลประเภทตาง ๆ และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

 Meaning and genres of judiciary process; single court system and dual court system; 

legal principles in considering private law, criminal law and public law; structure and judicial 

administration of courts of justices and the constitution of the Courts of Justice. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมได 

2. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกตางของระบบศาลเดี ่ยวและระบบศาลคู  รวมโครงสรางและ 

การบริหารงานของศาลประเภทตาง ๆ ได 

3. อธิบายเขตอำนาจศาลตาง ๆ หัวหนาผูรับผิดชอบของศาล อธิบดีผูพิพากษาภาคและเขตอำนาจ  

องคคณะผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี การจาย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี รวมถึงวิเคราะห

กรณีศึกษาได 

  4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค มเีหตุผล และมีประสทิธิภาพ 

  5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

  6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

  

LA  2062   มูลหนี้ 2                                                                               2(2/2-0-0)                     

               (Sources of Obligations II) 

Prerequisite:  None 

                 มูลแหงหนี้อันเกิดจากการละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได 

 Obligations arising from wrongful acts; management of affairs without mandate; and 

undue windfall. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายหลักกฎหมายในเรื ่องละเมิด การจัดการงานนอกสั ่ง และลาภมิควรได รวมถึงวิเคราะห

กรณีศึกษาได 

2. เขาใจและสามารถนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดไปประยุกตใชกับขอเท็จจรงิไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 3. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค มีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ 

 4. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 5. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 2172   กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 2               2(2/2-0-0) 

              (Commercial and Business Contracts Law II) 

Prerequisite:  None 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการกูยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ และหลักประกันแหงหนี้ประเภทตาง ๆ 

 Legal principles on loan; suretyship; mortgage; pledge and various of debt 

collaterals. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

     1. อธิบายลักษณะสำคัญของสัญญายืมใชคงรูป สัญญายืมใชสิ ้นเปลือง และสัญญากูยืมเงิน รวมถึง

วิเคราะหกรณีศึกษาได 

     2. อธิบายลักษณะสำคัญและการบังคับใชกฎหมายของสัญญาของสัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง  

และสัญญาจำนำ รวมถึงวิเคราะหกรณีศึกษาได 

      3. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

     4. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได   

 5. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 2093   กฎหมายอาญาภาคความผิด        3(3/3-0-0) 

      (Criminal Law: Specific Offenses) 

Prerequisite:  None 

                 หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญาและความผิด 

ลหุโทษฐานตาง ๆ 

 Legal principles pertaining to specific offenses in Book II of the Penal Code and petty 

offenses. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายและเขาใจถึง หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะตาง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมาย

อาญาและความผิดลหุโทษตาง ๆ ได 

2. อธิบายและยกตัวอยางลักษณะของความผิดในทางกฎหมายอาญาและความผิดลหุโทษ 

 3. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 4. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 5. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 2102   หลักท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน        2(2/2-0-0) 

   (General Principles of Public Law) 

Prerequisite:  None 

                  วิวัฒนาการ บอเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎี

การจัดโครงสรางทางปกครองในรัฐ อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใชอำนาจ โดยเฉพาะการแบงแยกการใช

อำนาจอธิปไตย อำนาจดุลยพินิจ และอำนาจผูกพัน  

 Evolution, sources, philosophy, meaning, characteristics and types of public law; 

theories about the state’s administrative structuring; power and significant theories pertaining to 

the exercise of power, especially separation of powers; discretionary power and mandatory 

power. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายวิวัฒนาการ บอเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมายมหาชน 

ตลอดจนเปรียบเทียบและยกตัวอยางความแตกตางระหวางกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชนได 

2. อธิบายแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรัฐแตละทฤษฎี และการจัดโครงสรางทางปกครองในรัฐได 

3. อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจและการใชอำนาจ โดยเฉพาะการแบงแยกการใชอำนาจอธิปไตย 

ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปจจุบัน ตลอดจนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบความแตกตางของ

อำนาจดุลยพินิจ และอำนาจผูกพันได 

  4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค มเีหตุผล และมีประสทิธิภาพ 

  5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

  6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3012     กฎหมายลักษณะครอบครัว                                                           2(2/2-0-0) 

                (Family Law) 

Prerequisite:  None 

              หลักกฎหมายครอบครัว การหมั้น การสมรส การหยา ความสัมพันธระหวางสามีและภริยา

ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร คาอุปการะเลี้ยงดู 

 Legal principles on family law, betrothal, marriages and divorce; relationship 

between husband and wife, parents and children; and the maintenance of the children. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของกฎหมายครอบครัว การหมั้น ตามกฎหมายไทย 

การสมรสตามกฎหมายไทย ความสัมพันธระหวางสามีภริยาและความสัมพันธของบิดามารดาและบุตร รวมถึงวิเคราะห

กรณีศึกษาได 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

3. คนควาหาความรู จากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรู จักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพและ

ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 3023   กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ              3(3/3-0-0) 

              (Business Organizations Law) 

Prerequisite:  None 

                 ประเภท  การจัดตั้ง โครงสราง และการบริหารจัดการขององคกรธุรกิจประเภทหางหุนสวน บริษัท

และบริษัทมหาชนจำกัด 

 Types; formation; structures; and management of partnership, company, public 

company limited and business merger. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เปรียบเทียบ และวิเคราะหหลักกฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัท และบริษัท จำกัด (มหาชน) 

รวมถึงการกอต้ังทางธุรกิจเพ่ือดำเนินการเฉพาะได 

2. อธิบายถึงเจตนารมณในการกอตั้งองคกรทางธุรกิจใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในแตละประเภท 

และทราบความรับผิดของหุนสวนในแตละประเภท รวมถึงวิเคราะหกรณีศึกษาได 

3. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 4. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 5. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3034    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง                                                       4(4/4-0-0) 

               (Law of Civil Procedure) 

Prerequisite:  None 

           ศึกษาหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพงวาดวยบทท่ัวไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นตนอุทธรณ  และ

ฎีกา วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการดำเนินคดีแพงในชั้นบังคับคดี การยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย  

รองขัดทรัพย การเฉลี่ยทรัพยและขอกันสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 

และ ภาค 4 

 Study legal principles in a civil procedure pertaining to general  provisions and 

procedure in court of first instance, appeals and revisions; pre-trial provisional measures; 

enforcement of judgement in a civil procedure; confiscation and auction; intervention; share in 

the attached or seized property as provided in the Civil Procedure Code, Books I,II, III and IV. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

 1. อธิบายหลักเกณฑในการดำเนินคดีแพง สามารถอธิบายวิธีการยื่น และการสงคำคูความตอศาลและ

เขาใจหลักเกณฑของศาลที่ใชในการชี้ขาดตัดสินคดี รวมถึงวิเคราะหกรณีศึกษาได 

 2. อธิบายหลักเกณฑและวิธีพิจารณาและการดำเนินคดีในศาลชั้นตน เขาใจกระบวนการดำเนินคดีในชั้น

อุทธรณและฎีกา รวมถึงวิเคราะหกรณีศึกษาได 

 3. อธิบายและยกตัวอยางหลักเกณฑในการดำเนินการเพ่ือขอใหศาลบังคับตามคำพิพากษา 

 4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรยีน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3032   กฎหมายลักษณะพยาน                                          2(2/2-0-0) 

              (Law of Evidence) 

Prerequisite:  None 

                  ศึกษาหลักกฎหมาย วาดวยพยานหลักฐานในคดีแพงและคดีอาญา การมาศาล และการซักถาม

พยานการนำสืบพยาน เอกสาร การตรวจหลักฐานโดยศาลและการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญโดยศาลและกฎหมายอื่นที่

เก่ียวของ    

 Study legal principles pertaining to evidences in civil and criminal proceedings; 

coming to court and questioning evidences; burden of proof of documentary evidence; 

examination of evidence; evidence expert appointment by court including laws related to 

evidence. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

 1. อธิบายวิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายที่เก่ียวกับพยานหลักฐานของไทยได   

 2. อธิบายและเขาใจวิธีการนำพยานเขาสืบตามกฎหมายไทย เขาใจภาระการพิสูจน และยกตัวอยางได 

 3. อธิบายหลักการรับฟงพยานหลักฐาน หลักการใชดุลพินิจของศาลในการรับฟงพยานหลักฐาน 

 4. อธิบายประเภทของพยานหลักฐานพรอมทั้งยกตัวอยางประเภทของพยานแตละชนิดได 

 5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรยีน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสมสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 
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 6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
 

LA 2003   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง            3(3/3-0-0) 

              (Constitutional Law and Political Institutions)                                               

Prerequisite:  None 

                  ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตย องคกรตาง ๆ 

ทางการเมืองกระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให

กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ  

 History, meaning, and types of constitution; drafting a constitution; sovereignty; 

political institutions; legislative process; constitutional rights, freedom and duties of people 

according to the constitution; control of constitutional conformity.  

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายประวัติความหมายและประเภทของรฐัธรรมนูญ และการจัดทำรัฐธรรมนูญในแตละยุคสมัยได 

2. อธิบายแนวคิดเกี ่ยวกับอำนาจอธิปไตยกับองคกรตาง ๆ ทางการเมืองที ่ใชอำนาจอธิปไตย และ

กระบวนการทางนิติบัญญัติ โดยสามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบันได 

3. อธิบายแนวคิดทฤษฎีการควบคุมมิใหกฎหมายขัดกับรฐัธรรมนูญ และวิเคราะหกรณศีกึษาได 

4. อธิบายแนวคิดทฤษฎีสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ และสามารถยกตัวอยางได 

  5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค มเีหตุผล และมีประสทิธิภาพ 

  6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

  7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3082   กฎหมายลักษณะมรดก                         2(2/2-0-0) 

     (Succession Law) 

Prerequisite:  None 

                  หลักกฎหมายเก่ียวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก 
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 Legal principles pertaining to succession; statutory rights of inheritance; wills; 

administration and distribution of estate. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย วิเคราะห เขาใจหลักการในเรื ่องมรดก สิทธิการรับมรดกของทายาทโดยธรรมและผู รับ

พินัยกรรม ลักษณะของพินัยกรรม ผูจัดการมรดก และการเสียสิทธิในการรับมรดกนิติกรรม   

2. นำหลักกฎหมายเรื่องมรดกไปเปนพื้นฐานในการวิเคราะหและในการศึกษาเก่ียวกับปญหาคดีมรดก 

3. เขาใจและนำหลักกฎหมายดังกลาวไปใชในชีวิตประจำวัน    

4. สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชไดอยางถูกตองและเปนธรรม 

5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุป ประเด็นความรูที่เรียน

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืนและมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3093   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         3(3/3-0-0)    

             (Law of Criminal Procedure) 

Prerequisite:  None 

                  หลักทั่วไปในการดำเนินคดีอาญา อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญา วิธีพิจารณา

ในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกา 

 General principles in litigating criminal cases; power of inquiry officials and 

competency of  courts; prosecution of criminal cases; procedures in the Court of First Instance, 

Court of Appeals and the Supreme Court. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายการดำเนินคดีอาญาในศาลยุติธรรมได 

  2. อธิบายและยกตัวอยางและเขาใจถึงอำนาจของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลได 

3. อธิบายวิธีพิจารณาความทุกชั้นศาล ตั้งแตศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาได รวมถึงวิเคราะห

กรณีศึกษาได 

4. สามารถใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรู

ท่ีเรียน ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 
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5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม   
   

LA 3203   กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง           3(3/3-0-0) 

      (Administrative Law and Administrative Court Procedure) 

Prerequisite:  None 

                 หลักทั่วไปและลักษณะสำคัญของกฎหมายปกครอง ฝายปกครอง การกระทำทางปกครอง ผลบังคับ

ของคำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง วิธีปฏิบัติของเจาหนาที่ฝาย

ปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 General principles and important characteristics of administrative law; administrative 

organs; administrative act; legal effect of administrative act; revocation of administrative act; 

administrative execution; procedures performed by administrative officials; public service; state 

organ administration of and administrative court procedure.  

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายถึงหลักทั่วไปและลักษณะสำคัญของกฎหมายปกครอง และฝายปกครอง และยกตัวอยางกฎหมาย

ปกครองที่บังคับใชอยูในปจจุบันได 

2. อธิบายถึงความหมายและความแตกตางของการกระทำทางปกครอง นิติกรรมทางปกครอง กฎ คำสั่ง

ทางปกครอง สัญญาทางปกครอง ผลบังคับของคำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั ่งทางปกครอง มาตรการ 

การบังคับทางปกครอง และวิธีปฏิบัติของเจาหนาที่ฝายปกครอง 

3. อธิบายพรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักการของการจัดบริการสาธารณะ และการจัดระเบียบราชการ

บริหารแผนดินในรูปแบบตาง ๆ ได 

4. อธิบายถึงขอบเขตอำนาจของศาลปกครองเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรม และกระบวนวิธีพิจารณาคดี

ปกครองในศาลปกครองได 

  5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

  6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

  7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 3112    นิติปรัชญา                                                                                 2(2/2-0-0) 

               (Legal Philosophy) 

Prerequisite:  None 

                  ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสำนักความคิดทางกฎหมายตาง ๆ ปรัชญาที่เปน

รากฐานของทฤษฎีกฎหมายโดยเนนเรื่องความหมายของกฎหมาย อำนาจอธิปไตย โทษ สิทธิ ความยุติธรรม  

ความเปนธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาตอการสรางและการใชกฎหมาย 

 History and contribution of philosophers in various legal school of thought. The 

theories of jurisprudence based on philosophy. It emphasizes on the meanings of jurisprudence, 

sovereignty, punishment, rights, justice and social justice, equality. The influence of legal 

philosophy on legal drafting and enforcement. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายถึงปรัชญาที่เปนรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายใน

สำนักความคิดตาง ๆ 

2. อธิบายถึงอิทธิพลของนติิปรัชญาตอการสรางและการใชกฎหมาย 

3. สามารถนำปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายไปใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาในรายวิชากฎหมายตาง ๆ ได 

4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง สรุประประเด็นความรูที่เรียนได

อยางเหมาะสม สรางสรรค มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 

5. คนควาหาความรู จากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง รู จักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสมและเชื่อถือได 

6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 4013    กฎหมายระหวางประเทศแผนกดดีเมือง                                               3(3/3-0-0)               

               (Public International Law)  

Prerequisite:  None 

                 ความหมาย ลักษณะ บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง บุคคลในกฎหมายระหวาง

ประเทศแผนกคดีเมือง การใชอำนาจรัฐ ความสัมพันธของกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน ความรับผิด

ระหวางประเทศของรัฐ การระงับขอพิพาทของรัฐ 

 Meaning, characteristics and origin of public international law; legal personnel in 

public international law; exercising of state power; relationship between international law and 

domestic law; international liability of states; dispute settlement among states. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายถึงความหมาย ลักษณะ บอเกิด และบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 

2. สามารถแยกแยะความแตกตางระหวางบริบทของกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ

ท่ีมีผลตอสังคมโลก   

3. อธิบายถึงบทบาทขององคการระหวางประเทศในตอการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลก  

4. วิเคราะหประเด็นปญหาขอพิพาททางการเมือ และขอขัดแยงระหวางรัฐไดอยางมีเหตุผลและมี

ประสิทธิภาพ 

5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค มเีหตุผล และมีประสทิธิภาพ 

6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม  

      

LA 4022   กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล               2(2/2-0-0) 

              (Private International Law)                  

Prerequisite:  None 

                 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติ

และคนตางดาว การขัดกันแหงกฎหมาย การดำเนินคดีที่มีองคประกอบพัวพันกับตางประเทศ 

 Meaning and characteristics of private international law; nationality; status of natives 

and aliens, conflicting laws; proceeding of cases with foreign elements. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

       1. อธิบายถึงความแตกตางระหวางกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลกับกฎหมายระหวางประเทศ

แผนกคดีเมือง 

       2. อธิบายถึงการจำแนกการจัดสรรเอกชนในทางระหวางประเทศโดยสัญชาติหรือภูมิลำเนา 

       3. อธิบายกฎเกณฑวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายและวิเคราะหคดี สามารถเลือกใชกฎหมายที่เหมาะสม

กับคดีตามหลักเกณฑวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย 

4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูท่ีเรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค มเีหตุผล และมีประสทิธิภาพ 

 5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 
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 6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 4002   ประวัติศาสตรกฎหมาย                                           2(2/2-0-0) 

              (Legal History) 

Prerequisite:  None          

    ที่มาของกฎหมายไทย และกฎหมายหลักของโลก วิวัฒนาการของระบบตาง ๆ ตลอดจนอิทธิพลของ

ระบบกฎหมายดังกลาวที่มีตอกฎหมายของนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย 

 Sources of Thai laws and world major legal systems, evolution of various system 

including the influences of those legal systems on another countries and Thai laws. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. รวบรวม ศึกษา อภิปรายและสรุปประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรกฎหมาย 

2. นำเสนอประเด็นดานประวัติศาสตรกฎหมายทั้งไทยและตางประเทศไดอยางเหมาะสม มีเหตุผลและ

สรางสรรค 

3. เขาใจ และสามารถอธิบายถึงความสำคัญของการศึกษากฎหมายในเชิงประวัติศาสตรที่อาจมีผล

ตอเนื่องถึงกฎหมายในปจจุบันได 

4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค มเีหตุผล และมีประสทิธิภาพ 

5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3313  การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย           3(0-0-3/12) 

    (Field  Experience in Law) 

Prerequisite:  None 

                 การประกอบวิชาชีพกฎหมาย ใหรูจริง ปฏิบัติไดจริงยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติใน

การจัดการและการใหคำแนะนำกฎหมาย การรางและตรวจสัญญา การเสียภาษีอากร การเรียบเรียงคำฟอง   

การสืบพยาน การเรียงคำพิพากษา การเรียงคำใหการ การเรียงคำฟองอุทธรณ ฎีกา การบังคับตามคำพิพากษา

หรือคำสั่งศาล  สงเสริมและพัฒนาใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพรอมสูวิชาชีพกฎหมาย 

 Legal profession; knowing and practicing; adherence to professional ethics; 

guidelines to management and legal counseling; contract review and  drafting; taxation; drafting 
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the plaints; examination of witnesses; making judgement and appealing to higher courts; 

enforcement of judgement; raising and developing morality and ethics for legal profession 

preparation. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ  

       1. นำความรูทฤษฎีทางกฎหมายไปใชในการปฏิบัติงานทางกฎหมายไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 2. อธิบาย นำเสนอ และมีทักษะในการจัดการและการใหคำแนะนำกฎหมายไดอยางถูกตอง 

3. มีทักษะในการจัดทำเอกสารทางกฎหมายและคดีความพื้นฐานตาง ๆ เชน สัญญา คำรอง คำฟอง 

คำใหการ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือบอกกลาวทาวงถาม เปนตน ไดอยางถูกตอง 

 4. มีทักษะในการปรับตัวในสังคม และทำงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

 5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค มีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ 

 6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

 7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3542   หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย                                          2(2/2-0-0) 

              (Principles and Ethics of Legal Profession) 

Prerequisite:  None 

                 หลักการประกอบวิชาชีพกฎหมาย จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ 

ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ที่กอตั้งขึ้นเพ่ือควบคุมผูประกอบอาชีพทางกฎหมาย 

 Principles of the legal profession; ethics and responsibilities of lawyers in various 

branches and work units; establishing organizations and  means to control those in the profession. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย มารยาทและอุดมคติของนักกฎหมาย โดยสามารถเปรียบเทียบ

ความแตกตางของหลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศตาง ๆ ได 

2. อธิบายความรับผิดชอบและงานของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ รวมทั ้งความรับผิดชอบและงาน 

ของผูประกอบวิชาชีพกฎหมายแตละประเภทที่สอดคลองกับหลักวิชาชีพนักกฎหมายได 

  3. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค มเีหตุผล และมีประสทิธิภาพ 
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  4. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

  5. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3143  การเจรจาตอรองและการรางสัญญา            3(3/3-0-0)                                                                                                           

              (Contract Negotiation and Drafting)   

Prerequisite:  None 

 หลักการ กระบวนการ การวางแผน การเตรียมประเด็น และทักษะการเจรจาตอรอง การรางสัญญา 

สถานการณจำลองในการเจรจาตอรองและการรางสัญญา 

 Principles, process, planning, preparation issues and skills in negotiating; contract 

drafting; simulation in negotiating and contract drafting. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

       1. อธิบายทฤษฎี หลักการและเทคนิคในการเจรจาตอรองได 

      2. วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแกไขปญหาตาง ๆ โดยการเคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของ

ผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

 3. วิเคราะหขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพื่อนำมารางความตกลง หรือสัญญาประเภทตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตองตามหลักการที่เรียน 

 4. วิเคราะหและแกไขปญหาของการเจรจาตอรอง และสามารถเจรจาตอรองไดอยางถูกตองตามหลักการ 

 5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค มเีหตุผล และมีประสทิธิภาพ 

 6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3303  การวาความและศาลจำลอง                         3(3/3-0-0)                                                                                                                           

              (Litigation and Moot Court)   

Prerequisite:  None    

 สถานการณจำลองกระบวนการพิจารณาคดี นับแตการเตรียมคดี การรางคำฟอง คำใหการ

แถลงการณและคำรองตาง ๆ วิธีปฏิบัติในศาล การเสนอพยานหลักฐาน การซักถามพยาน การแถลงการณดวย

วาจา การทำคำพิพากษาและการอุทธรณฎีกา การไกลเกลี่ยและประนีประนอมยอมความในศาล 
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 Simulation on litigation in court starting from the preparation of cases, drafting the 

plaints, providing statements and various motions; court procedures; presentation of evidences; 

examination of witnesses; verbal statement; making judgement; appealing to higher court; 

conciliation and compromise in court. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

           1. อธิบาย วิเคราะห เขาใจหลักการในเรื่องกระบวนการพิจารณาคดี นับแตการเตรียมคดี การรางคำฟอง 

คำใหการแถลงการณ และคำรองตาง ๆ วิธีปฏิบัติในศาล การเสนอพยานหลักฐาน การซักถามพยาน  

การแถลงการณดวยวาจา การทำคำพิพากษาและการอุทธรณฎีกา การไกลเกลี่ยและประนีประนอมยอมความในศาล 

2. นำหลักกฎหมายเรื่องวาความและศาลจำลองไปเปนพื้นฐานในการวิเคราะหและในการศึกษาปญหา

เก่ียวกับการดำเนินคดีในทางแพงและทางอาญา 

3. เขาใจและนำหลักกฎหมายดังกลาวไปใชในชีวิตประจำวัน    

4. สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชไดอยางถูกตองและเปนธรรม 

5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุป ประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืนและมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

2.2  กลุมวิชาเอกเลือก                              ไมนอยกวา   16   หนวยกติ 

CN 3112  ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย 1                      2(2/2-0-0)            

              (Fundamental Chinese for Lawyer I)                          

Prerequisite:  None 

              การเรียนรูภาษาจีนจากบทสนทนาและศัพทเทคนิคภาษาจีนท่ีใชเกี่ยวกับกฎหมายและสังคม 

 Study Chinese from conversation and Chinese technical terms concerning legal and 

social problems. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. รูจักและสามารถใชคำศัพทเทคนิคภาษาจีนที่เก่ียวกับกฎหมายและสังคมไดอยางเหมาะสมตามบริบท 

2. มีทักษะในการสื่อสารผานบทสนทนาภาษาจีนไดอยางเหมาะสมตามบริบท 
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3. คนควาหาความรู จากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรู จักเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 

CN 3122  ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย 2                      2(2/2-0-0)            

             (Fundamental Chinese for Lawyer II)   

Prerequisite:  None 

                การฟง การพูด  การอานและการเขียนภาษาจีนเกี่ยวกับกฎหมาย การวิเคราะหบทความกึ่งวิชาการ 

ท่ีมเีนื้อหาดานกฎหมายและสังคม และการอภิปรายแสดงความคดิเห็น 

 Listening, speaking, reading and writing Chinese in the context of laws;  analytical 

reading of semi-academic texts on legal and social issues, and discussion. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. มีทักษะในการฟง การพูด  การอานและการเขียนภาษาจีนเก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองตน ไดอยางเหมาะสม 

ตามบริบท 

2. วิเคราะหบทความก่ึงวิชาการที่มีเนื้อหาดานกฎหมายและสังคม และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได

อยางเหมาะสม 

3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

คนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

 

LA 1001  กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต          1(1/1-0-0)            

  (Anti-Corruption Law) 

Prerequisite:  None  

 ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต องคกรที่เกี ่ยวของกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ตลอดจนกฎหมายและกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต 

 Meaning of corruption; types and patterns of corruption; organization related to 

prevention and suppression corruption including laws and legal processes of anti-corruption law. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายที่มาและเขาใจถึงตนเหตุของการเกิดการทุจริตได 

2. อธิบายและเขาใจถึงการนำเอาหลักจริยธรรมมาใชในการยับยั้งและปองกันการทุจริต 

3. อธิบายและเขาใจถึงการใชขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. อธิบายและเขาใจถึงการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

  5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

  6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

  7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 1002  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด                                  2(2/2-0-0)     

             (Drugs Law) 

Prerequisite:  None 

 ความหมาย ชนิด ประเภทของยาเสพติด กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

และการกระทำความผิดที่เก่ียวของกับคดียาเสพติด 

 Meaning; types; categories of narcotics; various laws and regulations pertaining to 

narcotic drugs; and offenses related to narcotics.  

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับความหมาย ชนิด ประเภทของ 

ยาเสพติด กฎหมายและขอบังคบัตาง ๆ เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษและการกระทำความผิดที่เก่ียวของกับคดียาเสพติด 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 1011  กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและสตรี                       1(1/1-0-0)     

 (Law on Children and Women) 

Prerequisite:  None 

 สิทธิเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพของเด็ก กระบวนการยุติธรรม

สำหรับเด็ก สิทธิสตรี กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิสตรี และกฎหมายเก่ียวกับผูถูกกระทำดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว 
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 The rights of a juvenile; law pertaining to the protection and welfare of juveniles; 

juvenile justice; women rights and law pertaining to women protection; law on victims of domestic 

violence. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเก่ียวกับสิทธิเด็ก กฎหมายเก่ียวกับการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพ 

ของเด็กกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก สิทธิสตรี กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิสตรีและกฎหมายเกี่ยวกับ 

ผูถูกกระทำดวยความรนุแรงในครอบครัว 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 1022  นิติเวชศาสตร                       2(2/2-0-0)     

   (Forensic Medicine) 

Prerequisite:  None  

 ประวัติและความมุงหมายของนิติเวชศาสตร ความสัมพันธระหวางวิทยาการทางการแพทยกับ

นิติศาสตร บทบาทของแพทยและเจาหนาที่ตำรวจยุติรรม การสืบสวนสอบสวนโดยวิทยาศาสตรการแพทย 

โดยเฉพาะการพิสูจนหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีในทางอาญาและทางแพง  

 Background and purposes of forensic medicine; relationship between medical 

science and law; roles of physicians and police officers; investigation by medical science especially 

the criminalistics for criminal and civil procedures. 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและความมุงหมายของ

นิติเวชศาสตรความสัมพันธระหวางวิทยาการทางการแพทยกับนิติศาสตร บทบาทของแพทยและเจาหนาทีต่ำรวจ 

ยุติรรมการสืบสวนสอบสวนโดยวิทยาศาสตรการแพทยโดยเฉพาะการพิสูจนหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีในทาง

อาญาและทางแพง 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 
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 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 1042  สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา           2(2/2-0-0)     

   (Human Rights and Criminal Justice) 

Prerequisite:  None 

 แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนในทางระหวางประเทศ และสิทธิมนุษยชน

ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในสวนที่สัมพันธกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 Concepts and principles of human rights; international human rights; human rights 

in terms of the constitution of the Kingdom of Thailand related to criminal justice. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของสิทธิ

มนุษยชน สิทธิมนุษยชนในทางระหวางประเทศ และสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                

ในสวนที่สัมพันธกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3162  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา              2(2/2-0-0) 

     (Intellectual Property Law) 

Prerequisite:  None                 

  วิวัฒนาการและแนวคิดเก่ียวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ 

การคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในทรพัยสินทางปญญา 

 Concepts and history of the protection of intellectual properties; various categories 

of intellectual properties; protection of international intellectual properties; licensing agreements 

of intellectual properties. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

       1. อธิบายถึงแนวความคิด หลักการและวิวัฒนาการของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาได 

      2. สามารถนำหลักกฎหมายทรัพยสินทางปญญาปรับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

      3. ปฏิบัติตนและเปนตนแบบในการเห็นความสำคัญของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3172   กฎหมายปองกันการผูกขาด                    2(2/2-0-0) 

     (Anti-Trust Law) 

Prerequisite :  None                 

   การผูกขาดทางการคาและผลกระทบตอผู บริโภค เศรษฐกิจและความมั ่นคงของประเทศ 

ประเภทตาง ๆ ของการผูกขาด กฎหมายปองกันการผูกขาด และการใชบังคับกฎหมายปองกันการผูกขาด 

 Anti-trust  and its effect to the consumers, economy and national security; various 

unfair competitions; antitrust law and the legal measures of the antitrust law. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี ่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการผูกขาดทางการคาและ

ผลกระทบตอผูบริโภค เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประเภทตาง ๆ ของการผูกขาด กฎหมายปองกัน 

การผูกขาด และการใชบังคับกฎหมายปองกันการผูกขาด 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 3182   สัมมนากฎหมายธุรกิจ                                   2(2/2-0-0) 

              (Seminar on Business Law) 

Prerequisite:  None 

                  อภิปรายและวิเคราะหประเด็นสำคัญทางกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ 

 Discussion and analysis on substantial issues pertaining to business law. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

 1. อธิบายกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจในปจจุบันได  

 2. อธิบายและยกตัวอยางหลักการใชกฎหมายหรือพระราชบัญญัติตาง ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

 3. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 4. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 5. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมืองเคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3192   กฎหมายหลักทรัพย                                       2(2/2-0-0) 

              (Securities Regulations)                          

Prerequisite:  None                 

  แนวคิดเกี ่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน  ความหมายของหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การซื้อขายหลักทรพัยในตลาดหลักทรัพย การประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย การจัดการกองทุนรวม การกระทำอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การซื้อหลักทรัพย

เพ่ือการครอบงำกิจการ 

 Concepts relating to money and capital markets; meaning of securities; stock 

exchange; Securities and Exchange Commission; stock trading in the stock exchange; conduct of 

securities business, mutual fund management, unfair stock trading, business take over by means 

of stock acquisition. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศกึษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับตลาดการเงินและ

ตลาดทุน ความหมายของหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  
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การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย การประกอบธุรกิจหลักทรัพย การจัดการกองทุนรวม การกระทำอันไม

เปนธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย การซื้อหลักทรัพยเพื่อการครอบงำกิจการ 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผดิชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3202      กฎหมายธนาคาร                                          2(2/2-0-0) 

       (Banking Law) 

Prerequisite:  None 

                 บทบาทของธนาคารพาณิชย นโยบายการควบคุมและสงเสริมการธนาคารพาณิชย กฎเกณฑแหง

กฎหมายเกี ่ยวกับการจัดองคการและการดำเนินงานทั ่วไปของธนาคารพาณิชย กิจการที่สำคัญและการหา

ผลประโยชนของธนาคารพาณิชย  ผลกระทบของสภาวะการเงินระหวางประเทศตอการดำเนินงานของธนาคาร

พาณิชย 

 Role of commercial banks; control and promotion policies for commercial banking; 

legal norms relating to organization and general operation of commercial banks; major activities 

and profit generating impacts of international financial conditions on the operation of commercial banks.  
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารพาณิชย 

นโยบายการควบคุมและสงเสริมการธนาคารพาณิชย กฎเกณฑแหงกฎหมายเกี ่ยวกับการจัดองคการและ 

การดำเนินงานทั่วไปของธนาคารพาณิชย กิจการที่สำคัญและการหาผลประโยชนของธนาคารพาณิชย ผลกระทบ

ของสภาวะการเงินระหวางประเทศตอการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 3102   กฎหมายคุมครองผูบริโภค                                     2(2/2-0-0) 

              (Consumer Protection Law) 

Prerequisite:  None 

                  แนวความคิดหลักการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง 

ผู บริโภค การบังคับใชกฎหมายคุ มครองผู บริโภค วิธีพิจารณาคดีคุ มครองผูบริโภค ตลอดจนหลักกฎหมาย 

ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

 Concepts relating to consumer protection; legal measures relating to consumer 

protection; enforcement; procedure in Consumer Protection Court including legal principles on 

product liability. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายและเขาใจถึงแนวคิดทฤษฎีและที่มาของกฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎเกณฑแหงกฎหมายเพื่อ

พิทักษสิทธิประโยชนของผูบริโภค  

2. อธิบายถึงหลักการตามกฎหมายคุ มครองผู บริโภค และการบังคับใชกฎหมายคุมครองผู บริโภค  

วิธีพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค รวมถึงการวิเคราะหกรณีศึกษาในคดีคุมครองผูบริโภค 

3. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 4. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 5. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3222   กฎหมายการคาระหวางประเทศ               2(2/2-0-0) 

     (International Trade Law) 

Prerequisite:  None                 

  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มี

ผลกระทบตอการคาสินคาระหวางประเทศ กฎหมายที่ใชบังคับกับสัญญาการคาระหวางประเทศ กฎหมายเอกภาพ

สำหรับการซื้อขายระหวางประเทศ เงื่อนไขที่สำคัญทางการคาระหวางประเทศ การทำสัญญาซื้อขายระหวาง

ประเทศ การขนสงและการประกันภัยสินคา การชำระเงินและการโอนเงินระหวางประเทศ การระงับขอพิพาททาง

การคาระหวางประเทศ 

 Evolution and sources of international trade law; international economic regulations 

affecting international trade; law governing international trade contracts, unity law for international 
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trade; significant international trade terms; execution of international sale agreement; carriage and 

insurance of goods; international payment and transfer; dispute settlement in international trade. 
  

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายวิวัฒนาการและที่มาของธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ และกฎหมายการคาระหวางประเทศ 

2. อธิบายถึงการซื้อขาย การชำระเงิน และการโอนเงินในการซื้อสินคาระหวางประเทศได 

3. อธิบายถึงกฎหมายการขนสงและการประกันภัยสินคาทางการคาระหวางประเทศ และกฎหมาย 

การระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ พรอมวิเคราะหกรณศึีกษาตาง ๆ ได 

  4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

  5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

  6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3242    กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ                  2(2/2-0-0) 

               (International Business Transaction Law)    

Prerequisite:  None                  

 หลักการและแนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจระหวางประเทศ หลักการและโครงสรางทางกฎหมายธุรกิจ

ระหวางประเทศ  กฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการลงทุน การถายทอดเทคโนโลยี การกูยืมเงิน การซื้อขาย การระงับ 

ขอพิพาททางธุรกิจ และภาษีอากรเก่ียวกับธุรกิจระหวางประเทศ 

 Principles and basic concepts in international business transactions; legal principles 

and structure of international business transactions; laws and contracts relating to investment; 

technology transfer; loan; sale; settlement of business disputes and tax on international business 

transactions. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเบื้องตน 

เกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ หลักการและโครงสรางทางกฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายและสัญญา

เกี่ยวกับการลงทุน การถายทอดเทคโนโลยี การกูยืมเงิน การซื้อขาย การระงับขอพิพาททางธุรกิจ และภาษีอากร

เก่ียวกับธุรกิจระหวางประเทศ 
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2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3252   กฎหมายลมละลาย                              2(2/2-0-0) 

     (Bankruptcy Law) 

Prerequisite:  None                 

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงคของกฎหมายลมละลาย วิธีการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ 

บทบาทของเจาพนักงานพิทักษทรัพย อำนาจศาล กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย การฟนฟูกิจการ 

 Evolution, characteristics and objectives of bankruptcy law; debtors’ asset 

management; roles of receivers; court’s jurisdiction; bankruptcy procedures, reorganization and 

debt restructuring. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย วิเคราะห เขาใจหลักการในเรื่องวิวัฒนาการ ลักษณะ และวัตถุประสงคของกฎหมายลมละลาย 

วิธีการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ บทบาทของเจาพนักงานพิทักษทรัพย อำนาจหนาที่ของศาล กระบวนพิจารณา

ในคดีลมละลายการฟนฟูกิจการ          

2. นำหลักกฎหมายเรื่องลมละลายไปเปนพื้นฐานในการวิเคราะหและในการศึกษาปญหาเกี่ยวกับคดี

ลมละลาย 

3. เขาใจและนำหลักกฎหมายดังกลาวไปใชในชีวิตประจำวัน    

4. สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชไดอยางถูกตองและเปนธรรม 

5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุป ประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืนและมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 3272      อาชญากรรมทางธุรกิจ                                   2(2/2-0-0) 

      (Business Crime) 

Prerequisite:  None                 

 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและกลไก

ของรัฐในการปองปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ โดยเนนกฎเกณฑแหงกฎหมายเก่ียวกับการปองกันการฟอกเงิน 

 Meaning of business crime; criminal offenses relating to business; measures and state 

mechanism on business crime protection emphasizing law on anti-money laundering.  

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับประเภทความผิดของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรวมตลอดถึง

ปญหาและอุปสรรคในการบังคบัใชกฎหมายกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  

2. อธิบายแนวทางในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูในปจจุบัน และสามารถ

แสวงหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

3. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

4. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

5. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3312   กฎหมายท่ีดินและนโยบายการใชที่ดิน         2(2/2-0-0) 

               (Law on Land Used and Policy)              

Prerequisite:  None 

                 ประเภทและลักษณะของการจัดการที่ดิน นโยบายการใชและการหาประโยชนในที่ดิน กฎหมายที่ควบคุม

ธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน กฎเกณฑแหงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินและสิ่งปลูกสรางบนท่ีดิน 

 Categories of land management; land use policy and land profit; law on business 

land control; law on land and building allocation. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี ่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี ่ยวกับประเภทและลักษณะของ 

การจัดการที่ดิน นโยบายการใชและการหาประโยชนในที่ดิน กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน กฎเกณฑแหง 

กฎหมายเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินและสิ่งปลูกสรางบนท่ีดิน 



71 

 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3092   กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและสงเสริมการทองเที่ยว            2(2/2-0-0) 

     (Law on Hotel Business and Tourism Promotion) 

Prerequisite:  None  

 ความเปนมาและหลักการสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและสงเสริม 

การทองเที่ยวในประเทศไทย องคกรที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โรงแรม

ขนาดเล็ก โฮสเทลและโฮมสเตย  ความรับผิดของผูประกอบธุรกิจโรงแรม กฎหมายเก่ียวกับนักทองเที่ยว ประเภท

ของนักทองเที่ยว การเขาเมือง หนังสือเดินทางและการตรวจตรา (VISA) ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก สถาน

บริการ การกำกับดูแลและการควบคมุมาตรฐานของภัตตาคาร รานอาหาร การสงเสริมการลงทุนและการคุมครอง

ผูบริโภค 

 Background and the main principles pertaining to law on hotel business and tourism 

promotion in Thailand; organizations relating to hotel business; licensing system of hotel business; 

small hotels; hostels and homestays; liability of hotel business entrepreneur; law on tourist; types 

of tourists; immigration; passport and visa; tour business and tour guide; service places; supervision 

and quality control of restaurants; investment promotion and consumer protection.  

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเก่ียวกับหลักกฎหมายทั่วไปเก่ียวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและ

มัคคุเทศก และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว อาทิ การควบคุมคนเขาเมือง การคุมครอง และดูแลรักษา 

แหลงมรดกโลก อุทยานแหงชาติ โบราณวัตถุสถานและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษ และความรับผิดทางแพง กฎหมายเกี่ยวกับการโรงแรม การจัดหางาน 

การคุมครองแรงงาน กฎหมายศุลกากร กฎหมายที ่ว าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และกรณีศึกษาทาง 

ดานการทองเที่ยว 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 
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 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3052    กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           2(2/2-0-0)                 

               (Natural Resource and Environmental Law) 

Prerequisite:  None  

 หลักกฎหมายระหวางประเทศและหลักกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาต ิ การคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นโยบายของรัฐ  องคกร มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นในการวางแผน การจัดการมลพิษ การใชและ 

การคุมครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 Principles of international and national law pertaining to natural resources and 

environment; relationships between ecosystems; environment and natural resources; protection 

of natural resources and environment; state policy; organizations; legal measures and others 

measures relating to pollution planning and management; uses and protection of natural 

resources and environment. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายระหวางประเทศและหลักกฎหมายภายในที่

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาติ 

การคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐ องคกร มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการ

อ่ืนในการวางแผน การจัดการมลพิษ การใชและการคุมครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 3362   กฎหมายอตุสาหกรรม                            2(2/2-0-0) 

    (Industrial Law) 

Prerequisite:  None  

 หลักทั ่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานอุตสาหกรรม  กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม 

กฎหมายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ปญหา

ทางดานกฎหมายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานอุตสาหกรรม 

 General principles of law pertaining to industry operation; industrial estate law; 

industrial product law; machine registration law; hazardous substance law; legal problems 

emerging from industry operation. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี ่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานอุตสาหกรรม

กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักร 

กฎหมายวัตถุอันตราย ปญหาทางดานกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดำเนินงานอุตสาหกรรม 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3412   กฎหมายการลงทุน              2(2/2-0-0) 

  (Investment Law)  

Prerequisite:  None 

                  แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรง การคุมครองและการสงเสริมการลงทุนท้ัง

ในประเทศ และตางประเทศโดยประเทศผูรับและประเทศผูสงออก การลงทุน สนธิสัญญาระหวางประเทศทวิภาคี 

และพหุภาคีเก่ียวกับการลงทุน ประเด็นปญหาสำคัญตาง ๆ ท่ีนาสนใจดานกฎหมายเก่ียวกับการลงทุนทางตรง 

 Concepts, policies and laws relating to direct investment; protection and promotion 

of inward and outward investment by host country and home country of investment; bilateral 

and multilateral investment treaties; majors interesting issues pertaining to laws on direct 

investment. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย และกฎหมาย

เกี่ยวกับการลงทุนทางตรง การคุมครองและการสงเสริมการลงทุนทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยประเทศ 

ผูรับและประเทศผูสงออก การลงทุน สนธิสัญญาระหวางประเทศทวิภาคี และพหุภาคีเกี่ยวกับการลงทุน ประเด็น 

ปญหาสำคัญตาง ๆ ที่นาสนใจดานกฎหมายเก่ียวกับการลงทุนทางตรง 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3452   กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน        2(2/2-0-0) 

       (Business Transaction Law in China) 

Prerequisite:  None 

 จารีตประเพณี วัฒนธรรมทางการคา กฎเกณฑเกี่ยวกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจของ 

คนตางดาว กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรทางธุรกิจ การขออนุญาตประกอบกิจการเฉพาะ การนำเงินตราเขา

ออกประเทศจีน การภาษีอากรทั้งระดับทองถ่ินและระดับประเทศ รวมทั้งกฎหมายบางฉบับท่ีเกี่ยวของ 

 Commercial customs and culture,  regulations relating to investment and business 

transaction of aliens; law on the formation of business organizations;  permission of specific 

business transactions; inflow and outflow of currencies in China; taxation in both local and 

national level including some laws concerned. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายที่มา โครงสรางและระบบกฎหมายจีน ตลอดจนลำดับศักดิ์ของกฎหมายจีน โดยเปรียบเทียบ 

ความแตกตางกับประเทศไทยได 

2. อธิบายยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาประเทศของจีน ทิศทางการสงเสริมการลงทุนจาก

ตางประเทศที่สัมพันธกับกฎหมาย จารีตประเพณีและวัฒนธรรมการคาของจีน โดยสามารถเชื่อมโยงและลำดับ

ความคิดใหเห็นการพัฒนาความเปนมาได 
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  3. อธิบายสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของในการลงทุนและการประกอบธุรกิจในประเทศจีน เชน 

กฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายการลงทุน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย

เก่ียวกับการจัดต้ังองคกรธุรกิจ เปนตน         

  4. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

  5. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได ตลอดจนสามารถใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาได 

  6. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน มีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม และปฏิบัติตนตามลักษณะของคุณธรรม 6 ประการได 

 

LA 3462   ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายของประเทศจีน         2(2/2-0-0) 

              (Law System and Legal Institution of China) 

Prerequisite:  None  

 ระบบกฎหมายในปจจุบัน ทั้งในสวนที่เปนกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน แนวคิดในทาง

กฎหมายของระบบสังคมนิยมอันมีลักษณะสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจ ระบบนายทุนในกระแสโลกาภิวัฒน 

สถาบ ันตุลาการ สถาบันนิต ิบ ัญญัต ิ  สำนักงานอัยการสูงส ุด สถาบันทนายความและหนวยงานที ่มี 

ความเชื่อมโยงกับสถาบันกฎหมายดังกลาว 

 Current law system including civil law and public law in China; legal concepts of 

socialist law system concerning economic system; capitalist system in globalization; judicial 

institution; legislative institution; the office of public prosecutor; attorneys’ institute and 

organizations related to legal institution. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับระบบกฎหมายในปจจุบัน ทั้งในสวนที่เปนกฎหมายเอกชน

และกฎหมายมหาชน แนวคิดในทางกฎหมายของระบบสังคมนิยมอันมีลักษณะสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจ ระบบ

นายทุนในกระแสโลกาภิวัฒน สถาบันตุลาการ สถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันทนายความและ

หนวยงานท่ีมีความเชื่อมโยงกับสถาบันกฎหมายดังกลาว 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 
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 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3472   กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน               2(2/2-0-0) 

               (Investment Law in China) 

Prerequisite:  None  

 กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ รวมทั้งสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน ของนักลงทุน

ตางชาติ รวมทั้งการลงทุนโดยทางตรง  และโดยทางออม  ตลอดจนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนของจีน

กับนักลงทุนตางชาติ  การสงเสริมการลงทุนตามท่ีกฎหมายจีนไดเอื้ออำนวยแกนักลงทุนตางชาติ 

 Laws and regulations including rights and benefits concerning foreign investors in 

China, direct and indirect investments; joint investments between Chinese government sector or 

private sector and foreign investors; promotion of investment for foreign investors autnorized by 

Chinese laws. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ รวมทั้งสิทธิประโยชนเกี่ยวกับ 

การลงทุนในประเทศจีนของนักลงทุนตางชาติ รวมทั้งการลงทุนโดยทางตรง และโดยทางออม ตลอดจนการรวม

ลงทุนระหวางรัฐและเอกชนของจีน กับนักลงทุนตางชาติ การสงเสริมการลงทุนตามท่ีกฎหมายจีนไดเอื้ออำนวยแก

นักลงทุนตางชาติ 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3482   กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน                    2(2/2-0-0)

     (Real Estate Law in China) 

Prerequisite:  None  

 กฎหมายที่ดิน หลักกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม การถือครอง สัญญาเชา สิทธิหนาที่ของผูเชาที่ดิน  

การกอสรางอาคาร ภาระภาษีที ่ดิน การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย การนำอาคาร สิ่งปลูกสราง เปนหลักค้ำ

ประกันกับสถาบันการเงินในประเทศจีน 
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 Law on land; principles of ownership and co-ownership; takeover; hire of property 

contracts; rights and duties of land hirer; building construction; taxation on land; real estate 

business; mortgaging buildings to banks and financial organizations in China.  

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน หลักกรรมสิทธ์ิ  

กรรมสิทธิ์รวม การถือครอง สัญญาเชา สิทธิหนาที่ของผูเชาที่ดิน การกอสรางอาคาร ภาระภาษีที่ดิน การประกอบ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การนำอาคาร สิ่งปลูกสราง เปนหลักค้ำประกันกับสถาบันการเงินในประเทศจีน 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3002  กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและธุรกิจ 3          2(2/2-0-0) 

           (Law on Commercial and Business Contracts III) 

Prerequisite:  None                 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับตัวแทน นายหนา ฝากทรัพย และประกันภัย 

 Legal principles pertaining to agency; brokerage; deposit and insurance. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายเกี ่ยวกับตัวแทน นายหนา ฝากทรัพย และ

ประกันภัย 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

 



78 

 

LA 4012  กฎหมายกับการพัฒนา                       2(2/2-0-0) 

  (Law and Development) 

Prerequisite:  None                  

 ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา พิจารณาถึงสถานะและบทบาทของ

กฎหมายในฐานะเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา และเครื่องมือในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 Economic and social problems occurring in the developing countries; status and 

roles of law to solve social problems; roles of law as instruments in solving problems, and for 

political, economic and social development.  

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเก่ียวกับปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา 

พิจารณาถึงสถานะและบทบาทของกฎหมายในฐานะเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา และเครื่องมือในการพัฒนา

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3062   กฎหมายแรงงาน                                  2(2/2-0-0) 

     (Labour Law) 

Prerequisite:  None                

  วิวัฒนาการและหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ความแตกตางระหวางสัญญาจางแรงงานกับสัญญา

จางทำของการคุมครองแรงงาน การคุมครองแรงงานของคนตางดาว แรงงานสัมพันธ การระงับขอพิพาทแรงงานและ

การพิจารณาคดีแรงงาน 

 Evolution and general principles of labor law; differences between hire of service 

and hire of work agreements; labor protection; alien labor protection; labor relation; labor dispute 

settlement and procedures in labor cases. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

 1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับวิวัฒนาการและหลักทั่วไปของ

กฎหมายแรงงาน ความแตกตางระหวางสัญญาจางแรงงานกับสัญญาจางทำของ การคุมครองแรงงานของคนตางดาว 

แรงงานสัมพันธ การระงับ ขอพิพาทแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3072   กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ                                2(2/2-0-0) 

              (Negotiable Instruments Law) 

Prerequisite:  None 

                 หลักกฎหมายเก่ียวกับบัญชีเดนิสะพัด ตั๋วเงิน และตราสารเปลี่ยนมือประเภทตาง ๆ 

 Legal principles pertaining to current accounts, bills and various types of negotiable 

instruments. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย วิเคราะห เขาใจหลักการในเรื่องตั๋วเงิน เขาใจถึงวิวัฒนาการ ลักษณะ ประเภทและวัตถุประสงค

ของกฎหมายตั๋วเงิน วิธีการสลักหลัง การโอนตั๋วเงินชนิดตาง ๆ  และความรับผิดของลูกหนี้ตั๋วเงิน   

2. นำหลักกฎหมายเรื่องตั๋วเงินไปเปนพื้นฐานในการวิเคราะหและในการศึกษาปญหาเก่ียวกับคดีตั๋วเงนิ 

3. เขาใจและนำหลักกฎหมายดังกลาวไปใชในชีวิตประจำวัน    

4. สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชไดอยางถูกตองและเปนธรรม 

5. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุป ประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

6. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

7. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืนและมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 3132   กฎหมายภาษีอากร                                                             2(2/2-0-0) 

     (Taxation Law) 

Prerequisite:  None 

              ทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลภาษีมูลคาเพ่ิม  

การอุทธรณภาษี อากรแสตมป ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 

 Theories and legal principles pertaining to taxation; personal income tax; corporate 

income tax; value added tax; tax appeal; revenue stamp; specific business tax enacted in the 

Revenue Code. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของหลักการ นโยบายและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร 

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับภาษีเงินไดทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

ธุรกิจเฉพาะ 

 2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3502   กฎหมายอาเซียน                                    2(2/2-0-0) 

        (Asean Law) 

Prerequisite:  None 

 วิวัฒนาการรวมกลุมในภูมิภาคอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความตกลงวาดวยเขตการคาอาเซียน  

ความตกลงวาดวยการคาสินคาอาเซียน ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ความสัมพันธของอาเซียนกับกลุม

ภูมิภาคอ่ืน 

 Evolution of the integration the ASEAN; ASEAN Charter; ASEAN Free Trade Area 

(AFTA); ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA); ASEAN Comprehensive Investment Agreement; 

relationship between the ASEAN and other organizations. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับวิวัฒนาการรวมกลุมในภูมิภาคอาเซียน กฎบัตรอาเซียน  

ความตกลงวาดวยเขตการคาอาเซียน ความตกลงวาดวยการคาสินคาอาเซียน ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน 

ความสัมพันธของอาเซียนกับกลุมภูมิภาคอ่ืน 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3022  กฎหมายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ                     2(2/2-0-0) 

             (Digital and Information Technology Law) 

Prerequisite:  None 

 หลักการสำคัญของกฎหมายดิจ ิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

การคุมครองสิทธิสวนบุคคล การจัดการสิทธิดิจิทัล การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร และการบังคับใชกฎหมาย 

 Main principles of digital and information technology law; personal information 

protection; digital rights management; computer-related crime and law enforcement. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักการสำคัญของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส การคุมครองสิทธิสวนบุคคล สภาพปญหาของการใชกฎหมายปจจุบันในสังคมยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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LA 3532  การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ                 2(2/2-0-0) 

             (Legal Drafting and Legislative Process) 

Prerequisite:  None 

 หลักเกณฑและวิธีการยกรางกฎหมาย การใชภาษาและถอยคำในกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการ 

นิติบัญญัติในสวนท่ีเกี่ยวกับการเสนอ พิจารณา และการตราพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น 

 Criteria and process of legal drafting; use of legal terminologies and phrases; 

legislative process pertaining to a proposed bill; consideration and enactment of Acts and other 

laws. 

  

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบายหลักเกณฑและวิธีการยกรางกฎหมาย ตลอดจนตลอดจนกระบวนการนิติบัญญัติในสวนที่

เก่ียวกับการเสนอพิจารณาและการตราพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นได 

2. ใชทักษะการเขียนและใชถอยคำในการยกรางกฎหมายไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

  3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

  4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3552  กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา                               2(2/2-0-0) 

             (Food and Drug Law) 

Prerequisite:  None 

 ศึกษาหลักการสำคัญของมาตรการควบคุมอาหาร การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

โรงงานผลิตอาหาร หนาที่และความรับผิดของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนายอาหาร 

หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนการโฆษณาเกี่ยวกับอาหารตามกฎหมาย  รวมทั้งศึกษาหลักการสำคัญของกฎหมาย

เกี่ยวกับยามาตรการควบคุมยาในแตละประเภท การผลิตยา ขายยา และนำหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร 

หนาที่และความรับผิดของผูรบัอนุญาต และผูที่เก่ียวของ  

 Study principles of food control measures; requesting and issuing of licenses for food 

industries; duties and responsibilities of food licensee; manufacturers, importers and sellers; 

guidelines for registration; food advertisements in accordance with the law, including study of the 

main legal principles pertaining to drugs; control measures on various kinds of drugs; drug 

manufacturing; selling and importing drugs; duties and responsibilities of licensee and related 

people. 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักการสำคัญของมาตรการควบคุมอาหาร การขออนุญาต

และการออกใบอนุญาตโรงงานผลิตอาหาร หนาที่และความรับผิดของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร ผูผลิต ผูนำเขา 

และผูจำหนายอาหาร หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนการโฆษณาเกี่ยวกับอาหารตามกฎหมาย  รวมทั้งศึกษาหลักการ

สำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับยา มาตรการควบคุมยาในแตละประเภท การผลิตยา ขายยา และนำหรือสั่งยาเขามา

ในราชอาณาจักร หนาที่และความรับผิดของผูรบัอนุญาตและผูที่เก่ียวของ 

 2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3562  กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง                              2(2/2-0-0) 

             (Law on Cosmetics) 

Prerequisite :  None 

 ศึกษาหลักการสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มาตรการควบคุมเครื่องสำอางในแตละ

ประเภท การผลิตเครื่องสำอาง การขายเครื่องสำอาง การนำหรือสั่งเครื่องสำอางเขามาในราชอาณาจักร หนาที่

และความรับผิดของผูรับอนุญาต และผูที่เก่ียวของ 

 Study legal principles pertaining to cosmetics; control measures on various types of 

cosmetic products; cosmetic manufacturing; cosmetic selling; cosmetic importation; duties and 

responsibilities of licensee and related people. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับหลักการสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มาตรการ

ควบคุมเครื่องสำอางในแตละประเภทการผลิตเครื่องสำอาง การขายเครื่องสำอาง การนำหรือสั่งเครื่องสำอางเขา

มาในราชอาณาจักร หนาที่และความรับผิดของผูรับอนญุาต และผูที่เก่ียวของ 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได 



84 

 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3572  กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสมุนไพรและแพทยทางเลือก         2(2/2-0-0) 

             (Law on Herbal Products and Alternative Medicine) 

Prerequisite:  None 

 ศึกษาหลักการสำคัญของกฎหมายผลิตภัณฑสมุนไพร กระบวนการที่เกี่ยวของกับการผลิต นำเขา 

หรือขายผลิตภัณฑสมุนไพร โดยใชระบบการอนุญาต การขึ้นทะเบียนตำรับ การแจงรายละเอียด และการจดแจง 

กฎหมายเก่ียวกับเครื่องมือแพทย และกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพการแพทยทางเลือก 

 Study legal principles pertaining to herbal products; manufacturing, importation and 

selling processes of herbal products; licensing system; formularies registration, declaration and 

notice of herbal products; law pertaining to medical equipment and alternative medicine. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบายหลักการสำคัญของกฎหมายผลิตภัณฑสมุนไพร กระบวนการที่เกี่ยวของกับการผลิต นำเขา 

หรือขายผลิตภัณฑสมุนไพร โดยใชระบบการอนุญาต การขึ้นทะเบียนตำรับ การแจงรายละเอียด และการจดแจง 

กฎหมายเก่ียวกับเครื่องมือแพทย และกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพการแพทยทางเลือก 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรู จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3582  กฎหมายการคลัง วินัยการคลังและการงบประมาณ          2(2/2-0-0) 

             (Fiscal and Financial Disciplines Law) 

Prerequisite:  None 

 แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายดานการคลังและการงบประมาณ โครงสรางรายไดและรายจายของรัฐ 

และแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคุมการเงินของรัฐ สถาบันทางการคลัง และองคกรอื่น ๆ 

ตามกฎหมายเก่ียวกับการคลัง วินัยการคลัง และการงบประมาณ 

 Concepts, theories, financial and budget policies; structure of state income and 

expenditures; concepts related to power of the parliament and the government over state 
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financial control; financial institutions and other organizations pertaining to fiscal and financial 

disciplines law. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายดานการคลังและการงบประมาณ 

โครงสรางรายไดและรายจายของรัฐ และแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคุมการเงินของรัฐ 

สถาบันทางการคลัง และองคกรอื่น ๆ ตามกฎหมายเก่ียวกับการคลัง วินยัการคลัง และการงบประมาณ 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3592  กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ               2(2/2-0-0) 

             (Law on Official Information) 

Prerequisite:  None 

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ ความหมายของขอมูลขาวสาร

ราชการ สิทธิของบุคคลในการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  

 Concepts, theories and principles pertaining to official information; meaning of 

official information; rights of people to access official information, and utilize official information 

in accordance with the constitution and law on official information.  

  

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี ่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของ

ราชการ ความหมายของขอมูลขาวสารราชการ สิทธิของบุคคลในการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของ

ราชการตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ   

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 
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 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3602  กฎหมายศุลกากร                                    2(2/2-0-0) 

             (Customs Law) 

 Prerequisite:  None 

 กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร กฎหมายเกี ่ยวกับการกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และระเบียบ 

การชำระภาษีขาเขา และขาออก   

 Law pertaining to customs; rules on tariffs; and regulations on import and export tax 

payment. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดพิกัด

อัตราภาษีศุลกากร และระเบียบการชำระภาษีขาเขา และขาออก  

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3612  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบันเทิง และสถานประกอบการ                 2(2/2-0-0) 

             (Law on Entertainment and Service Business) 

Prerequisite:  None 

  ความเปนมาและหลักการสำคัญของกฎหมายสถานประกอบธุรกิจบันเทิง ธุรกิจบันเทงิกับกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา สิทธินักแสดง กฎหมายเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน กฎหมายเกี ่ยวกับ 

การโฆษณาและธุรกิจสิ่งพิมพ เสรีภาพของสื่อมวลชนและบุคคลสาธารณะ  กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ  กฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงและสถานบริการ ประเด็นปญหาทางสังคมและทางจริยธรรมและ 

การเปลี่ยนผานสูดิจิทัล สำหรับผูประกอบธุรกิจบันเทิงและสถานประกอบการ 

 Background and main principles of law on entertainment business places and 

services; entertainment business and intellectual property law; performers’ rights; law on film 

industry and video; law on advertisement and publishing business; freedom of mass media and 
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public figures; law on health establishments; law on entertainment and service places; social and 

ethical issues and the transition period to digital economy for entertainment entrepreneurs and 

places. 
  

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับความเปนมาและหลักการสำคัญของกฎหมายสถานประกอบ

ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจบันเทิงกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา สิทธินักแสดง กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร

และวีดิทัศน กฎหมายเกี ่ยวกับการโฆษณาและธุรกิจสิ่งพิมพ เสรีภาพของสื ่อมวลชนและบุคคลสาธารณะ  

กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงและสถานบริการ ประเด็นปญหา

ทางสังคมและทางจริยธรรมและการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล สำหรบัผูประกอบธุรกิจบันเทิงและสถานประกอบการ 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3622  กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่                    2(2/2-0-0) 

            (Law on Tortious Liability of Officials) 

Prerequisite:  None 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการกระทำละเมิด และลักษณะการกระทำละเมิดของเจาหนาที่และ

ความรบัผิดทางละเมิดของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ คาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด และอายุความในการฟอง

คดีตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 Concepts, theories, principles pertaining to tortious liability and responsibility of 

government agencies and officials; compensation and prescription as pervaded by law on tortious  

liability of officials and related regulations. 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการกระทำละเมิด และ

ลักษณะการกระทำละเมิดของเจาหนาที่และความรับผิดทางละเมิดของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ คาสินไหม

ทดแทนเพื่อละเมิด และอายุความในการฟองคดีตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และ

ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 



88 

 

2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3632  กฎหมายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  2(2/2-0-0) 

             (Law on Public Procurement and Supplies Administration) 

Prerequisite:  None 

   แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และหลักการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ 

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ

ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 Concepts, theories, policies and principles pertaining to public procurement process; 

introduction to law on public procurement and supplies administration including related 

regulations. 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

 1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และหลักการเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดซื้อจัดจาง ความรูทั่วไปเกี่ยวการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

 4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

LA 3642  กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร                2(2/2-0-0) 

            (Law on Town Planning and Building Control) 

Prerequisite:  None 

 แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และหลักการในการควบคุม ดูแลผังเมืองและควบคุมอาคาร ความรูทั ่วไป

เก่ียวกับกฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคาร และระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
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 Concepts, theories, policies and principles pertaining to town planning and building 

control; introduction to law on town planning and building control including related regulations.  

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

  1. อธิบาย เขาใจ พรอมยกตัวอยางเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และหลักการในการควบคุม ดูแลผังเมือง

และควบคุมอาคาร ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคาร และระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

  2. ใชทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง และสรุปประเด็นความรูที่เรียน 

ตลอดจนนำเสนอไดอยางเหมาะสม สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

  3. คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การคนควาไดอยางเหมาะสม และสามารถเช่ือถือได 

  4. ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง เคารพ

และไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน และมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                           ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  

ไดตามความสนใจ 
 

LA 1003  วัยใสใจสะอาด                                       3(3/3-0-0) 

               (Youngster with Good Heart) 

Prerequisite:  None 

               ศึกษาตนเหตุของการเกิดทุจริต การปลูกจิตสำนึกใหมสีวนรวมในการตานทุจริต สรางสังคมที่ไมทนตอ

การทุจริต การนำจริยธรรมมายับยั ้งและปองกันการทุจริต การใชขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต และการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

 Study the causes of corruption; awareness-raising to participate in anti-corruption 

campaigns; build a society that does not tolerate corruption; employ ethical approach to deter 

and prevent corruption; use information and news on the prevention and suppression of 

corruption; application of the principle of sufficiency economy as a mechanism for anti-corruption.  
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3.2 ชื่อ  สกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน  ตำแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย  

 3.2.1 ช่ือ ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา   

ชื่อ - สกุล ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศกึษา 

1. ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล   ศาสตราจารยพิเศษ - LL.M. Columbia University (New York)  

- LL.M. Columbia University  (New  York)  

-  น.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

- เนติบัณฑิต  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑติย 

- ประกาศนียบตัรการสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตาบรูก ฝรั่งเศส  

-  ประกาศนียบัตรการประเมินคาอสังหาริมทรัพย สถาบันปฏริูปที่ดนิไตหวัน 

รวมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.    

 

3.2.2 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา เลขบัตรประชาชน 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/ สัปดาห) 

หลักสูตร 

ปจจุบนั 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

1. นายนิก  สุนทรธัย      ผูชวย

ศาสตราจารย 

- น.ม. (กฎหมายระหวางประเทศ)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2535) 

- น.บ.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2525) 

3-1017-00320-xxx 6 6 

2. นาย ช.ชยินทร 

เพ็ชญไพศิษฏ   

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

- น.ม.  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554) 

- เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบณัฑิตยสภา 

(2528) 

- น.บ.  

มหาวิทยาลยัรามคำแหง (2526) 

- ประกาศน ียบ ัตรการอบรม

หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐาน

ที ่ก.ศป. รับรองรุนที่ 2 สำนักงาน

ศาลปกครองและมูลนิธิวิจัยและ

พัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครอง (2554) 

3-1002-01708-xxx 9 9 
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ชื่อ – สกุล 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา เลขบัตรประชาชน 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/ สัปดาห) 

หลักสูตร 

ปจจุบนั 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

3. นายธนาชัย  

สุนทรอนันตชัย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

- น.ม. (กฎหมายมหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2554) 

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบณัฑิตยสภา 

(2553)   

- ร.บ. (ความสัมพันธระหวาง

ประเทศและการเมอืง 

การปกครองเปรยีบเทียบ)   

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2550) 

- น.บ. (นิติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2549) 

1-1014-00187-xxx 9 9 

4. นายวุฒิชัย  

เต็งพงศธร 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ดร. 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

(อาชญาวิทยาการบริหารงาน

ยุติธรรมและสังคม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล (2560) 

- น.ม. (กฎหมายอาญา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2549)  

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบณัฑิตยสภา 

(2559) 

- น.บ. (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546) 

3-1015-00098-xxx 9 9 

5. นางสาวศิรนิทรพร  

ธารมัต ิ

อาจารย 

 

- น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม (2557) 

- น.บ.  

มหาวิทยาลยัหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ (2553) 

1-1412-00061-xxx 9    9 
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3.2.3 อาจารยประจำรวมสอน  

ชื่อ – สกุล ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 

1. ภัทรวด ียังนอย อาจารย - น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2538) 

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2533) 

2. วุฒิพงค พัวพัน อาจารย - น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทมุ บางเขน (2556) 

- เนติบัณฑติ สำนักอบรมศกึษากฎหมายแหงเนติบณัฑิตยสภา (2552) 

- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2549) 
 

3.2.4 อาจารยพิเศษ     

ชื่อ – สกุล ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 

1. ชุมพร  ปจจุสานนท ศาสตราจารย 

ดร . 

- Docteur de 3e  Cycle en Droit (Paris)  

- L’ Universite Paris 

- D.E.A. (Droit International et Prive)  

L’ Universite Paris 

- D.E.A. (Recherche de la Politique) International et Europeene 

L’ Universite Paris 

-  น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

2. ไชยยศ  เหมะรัชตะ ศาสตราจารย - น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

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

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. ธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย ศาสตราจารย - LL.M., Harvard University 

-  M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศกึษากฎหมายแหงเนตบิัณฑติยสภา 

- น.บ. เกียรตินยิมอันดับ 1  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. ศักดา ธนิตกุล ศาสตราจารย 

ดร . 

- LL.M., Kyoto University 

- Ph.D. Candidate Kyoto University  

-  Ph.D. (International Economic Law)   

University of Washington 

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. สุษม ศุภนติย ศาสตราจารย -  LL.M., University of Indiana  

- เนติบัณฑิต  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนตบิัณฑติยสภา 

- น.บ. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

6. อรพรรณ  พนัสพัฒนา รองศาสตราจารย -  LL.M., Harvard University 

- น.บ. เกียรตินยิมอันดับ 1   

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ชื่อ – สกุล ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 

7. จรัญ ภักดีธนากุล ศาสตราจารยพิเศษ - B.A., Cambridge University  

- Barrister – at – law, Gray’s Inn, London 

- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศกึษากฎหมายแหงเนตบิัณฑติยสภา 

- น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8. ธงทอง  จันทรางศุ ศาสตราจารยพิเศษ - LL.M., New York University 

- น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- นศ.บ. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

- น.บ. เกียรตินยิม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9. ดร.สุรียฉาย  พลวัน 

 

อาจารย -  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล 

- LL.M., International Laws University of Aberdeen, UK 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)  

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดมีการบรรจุวิชา LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย  

โดยนักศึกษาจะไดฝกงานในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด 

สำนักงานบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำนักงานกฎหมาย หรือฝายกฎหมายของบริษัทเอกชน เปนตน 

      4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

       นักศึกษาจะมีโอกาสนำความรู ทางกฎหมายในหองเรียนไปใช นำไปปฏิบัติ ไดมีโอกาสเรียนรู 

ในการทำงานของนักกฎหมายในสาขาอาชีพตาง ๆ ตามที่ตนไดไปฝกงาน 

     4.2 ชวงเวลา  

       ป 4 ภาคการศกึษาที่  2 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

                  ฝก 3-6 ชม./สัปดาห ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชม./ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต  

ระบบทวิภาค  
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

            คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คือเปนนักศึกษาที่มีความรูทางกฎหมายที่ดี 

สามารถนำความรูไปใชไดจริง  มีคุณธรรม 6 ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู มีจริยธรรม  

ในวิชาชีพและมีจิตอาสาที่จะรับใชสังคม 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนกัศึกษา การประเมินผล 

(1) มีคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน 

อ ด ท น  ปร ะ ห ย ั ด  เ มต ต า 

ซื่อสัตย กตัญู)  มีจริยธรรม 

มีความรับ ผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ สังคม และดำรงชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

นักศึกษาตองเรียนรายวิชา GE 1082 โลกทัศนกับ

การดำเนนิชีวิต GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

LA 3112 นิติปรัชญา และ LA 3542 หลักวิชาชีพ

และจริยธรรมนักกฎหมาย รวมทั้งมีการสอดแทรก

ในวิชาเร ียนอื ่น ๆ และกิจกรรมที ่สอดคลองกับ

คุณธรรมดานตาง ๆ เชน ปฐมนิเทศ พิธีไหวครู 

โครงการค ุณธรรมนำชีว ิต โครงการอบรมผู นำ

นักศึกษา ตลอดจนยกยองผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู

ในคณุธรรมจริยธรรมที่ดี เพื่อเปนตนแบบที่ดีแกผูอืน่ 

- จำนวนน ักศึกษาท ี ่ทำผิด

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

แล ะถ ู ก ต ั ด คะ แนน ความ

ประพฤตินอยกวาร อยละ 50 

ตอป 

- ไมมีนักศึกษาที่ทุจรติในการสอบ 

- น ักศึกษาเข าร วมโครงการ

กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 

อยางนอยคนละ 1 โครงการตอป 

(2) มีทักษะการคิด มีความคิดเปน

ระบบ การคิดอยางมีเหตุผล 

สามารถเลือกวิธีการแกปญหา

ได อย างสร างสรรค ในการ

ปฏิบัติงาน รู กระบวนการใน

ช ั ้ นศาล  และสามารถร  า ง

สัญญาพื้นฐานที่สำคัญได  

นักศึกษาตองเรียนรายวิชา GE 2292 การคิดเชิงระบบ

กับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน  GE 2212 ภาวะ

ผูนำกับการจัดการ LA 3143 การเจรจาตอรองและ

การรางสัญญา LA 3303 การวาความและศาลจำลอง 

และ LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 

รวมทั้งมีการสอดแทรกในวิชาเรียนอื่น ๆ  การมอบหมาย 

งานในวิชาตองอาศัยความรูทางทฤษฎีที่เก่ียวของมา

ประกอบการทำงานเปนกลุม การทำรายงานในวิชาเรยีน 

การวิเคราะหกรณีศึกษา การเรียนรูดวยตนเอง   

นักศึกษาที ่เร ียนมีความรูและ

ปฏิบ ัต ิไดจร ิง พ ิจารณาจาก

ผลงานที่ไดร ับมอบหมายงาน

หรือทำรายงานเปนกลุม การฝก

ปฏิบัติทางกฎหมายในหองเรียน 

การฝ กประสบการณว ิชาชีพ 

หร ือการเร ียนรูค นคว าด วย

ตนเอง โดยมีผลงานเกิดขึ้นอยาง

นอยคนละ 1 ผลงานตอป 

(3) มีทักษะทางภาษาอังกฤษ มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

และ 2 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1 

และ 2 ไดเร ียนรูสัญญาพื้นฐานฉบับภาษาอังกฤษ  

รวมถึงการมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวย

ตนเอง และสอดแทรกภาษาอังกฤษในวิชาเรียน   

อื่น ๆ 

นักศึกษาที่เขาสอบวัดความรู 

TOEIC จำนวนไมนอยกวารอยละ 

80 ของนักศ ึกษาที่ เข าสอบ

ทั้งหมด ไดคะแนนตั้งแต 350 

คะแนนขึ้นไป 
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2. ผลลัพทการเรียนรูท่ีคาดหวังจากหลักสูตร  ( PLOs ) 

 เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะมีความสามารถ  ดังนี้ 

 2.1 เปนบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดานกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะแขนงตาง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติควบคูกัน โดยเฉพาะดานการใหคำแนะนำกฎหมาย การเจรจาตอรอง การรางสัญญาพื้นฐาน การจัดทำ

เอกสารทางกฎหมาย และการวาความในศาล 

 2.2 สามารถคนหาและสรุปขอเท็จจริง เขาใจในตัวบทกฎหมายและปรับใชตัวบทกฎหมายไดอยางถูกตอง 

สามารถตีความกฎหมายใหเปนไปตามเจตนารมณ โดยมีทักษะการคิดเชิงเหตุผล การวิเคราะหสังเคราะห  

การวิพากษวิจารณ และการโตแยงไดอยางมีเหตุมีผล 

 2.3 เปนบัณฑิตที่ยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  

มีจิตสำนึกความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 2.4 สามารถคนควาและเชื่อมโยงขอมูลองคความรูที่ทันสมัย ปรับตัวและเลือกเครื่องมือและวิธีการแกไขปญหา

ไดอยางสรางสรรค สามารถนำองคความรูทางกฎหมายไปใชประโยชน โดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับศาสตรอื่นที่

ทำใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติได 

 

3. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

    3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่นและ

เปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นอาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ 

ท้ัง 5 ขอ ไดแก 

(1) ตระหนักรู เขาใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติที่สอดคลอง

กับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(2) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตยกตัญู และดำเนินชีวิต 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(3) แสดงออกถึงความมีวินัย กลาหาญ มีจิตสำนึกรับผิดชอบ เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม 

(4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  มีความตื่นตัวตอปญหากฎหมาย

ท่ีเกิดขึ้นในทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

(5) มีความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

  3.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 กำหนดใหมีวิชา GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีว ิต GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  

LA 3112 นิติปรัชญา และ LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย รวมทั้งมีการสอดแทรกในวิชาเรียนอื่น ๆ 

และกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณธรรมดานตาง ๆ ไวในหลักสูตรเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

และนิติธรรม จัดกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาที่ รูจักการทำงานเปนกลุมเคารพและ
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รับฟงความคิดเห็นของผูอื ่น รวมทั้งเพื่อฝกภาวการณเปนผูนำและผูตามที ่ดี มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความ

ซื่อสัตย รวมกิจกรรมโครงการ มฉก. บริการชุมชน  เพื่อฝกใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ การยกยอง

นักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชนแกมหาวิทยาลัยหรือสังคมสวนรวม 

 3.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ผลการสอบวิชา GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  

LA 3112 นิติปรัชญา และ LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย   

(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการรวมกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 

(3) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(4) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 

(5) จำนวนของนักศึกษาที่ไดรับการยกยองการกระทำความดี 

 3.2 ความรู 

  3.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

    นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจในวิชากฎหมายและวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งเปนสิ่งที่นักศึกษาตอง

เรยีนรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้  

(1) มีความรูหลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน มีความรูความเขาใจในกฎหมายพื้นฐานและ

กฎหมายเฉพาะทั้งในแงทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคำพิพากษา

หรือคำวินิจฉัยขององคกรตุลาการ 

(2) สามารถนำความรูความเขาใจในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใชกับ

ปญหา ขอเท็จจริง เพ่ือการปฏิบัติในวิชาชีพนักกฎหมาย 

(3) สามารถคนควาในระดับสูงขึ้นหรือวิจัยอยางมีนิติทัศนะควบคูกับคุณธรรม และสามารถบูรณา

การเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของได  

 3.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

  ใชวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ บูรณาการหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกตใชในทางปฏิบัติในสภาพการณจริง ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ

รายวิชานั ้น ๆ นอกจากนี้จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี ่ยวชาญที่มี

ประสบการณตรงมาเปนอาจารยพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 3.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศกึษา ในดานตาง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานที่จัดทำและนำเสนอทำงานที่ไดรับมอบหมาย เชน รายงาน โครงการ  

(4) การวิเคราะหกรณีศึกษา 
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 3.3 ทักษะทางปญญา 

 3.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความสามารถในการคนหาหรือไดมาซึ่งขอเท็จจริง รวมตลอดไปถึงทักษะในการคิดเชิงเหตผุล

และการคิดแบบองครวม การวิเคราะหสังเคราะห และสรุปขอเท็จจริงที่ไดมา อันเปนทักษะที่

สำคัญของการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

(2) มีความสามารถในการใชและการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการคนหาหลักเกณฑที่

เหมาะสมเพื่อนำมาปรับใชกับขอเท็จจริงหรือปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางถูกตองและเปนธรรม

แกกรณ ีทั้งน้ีโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 

(3) มีความสามารถในการคนหาหรือไดมาซึ่งขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนเอกสาร ตัวเลข หรือจำนวน 

ขอมูลสถิติ ตลอดจนการทำความเขาใจ เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล วิเคราะห สังเคราะห  

สรุปและแปลผลขอมูลที่ไดมาเหลานั้น 

(4) มีความสามารถในการวิพากษ วิจารณ สนับสนุน โตแยง รับฟงความเห็นจากบุคคลอื่น อันเปน

ทักษะที่สำคัญของการปฏิบัติงานดานกฎหมาย เพื่อนำไปสูขอยุติและการเสนอทางออก หรือ

ทางเลือกไดอยางรอบดานและเปนกัลยาณมิตร 

(5) ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต มีความใฝรู  ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง

กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจการเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 3.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

 วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ ไดแก  การเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน   

การอภิปรายกลุ ม  การวิเคราะหกรณีศึกษา  การนำเสนอประเด็นที ่ผู เรียนสนใจเพื ่อการเรียนรูรวมกันของกลุม   

การทำรายงาน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม  การยกกรณีศึกษา การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือ

ผูประกอบการที่มีความสำเร็จในอาชีพ 

 3.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1) ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลจากการจัด

สัมมนาจากรายงานและการนำเสนอในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ หรือสัมภาษณ 

เปนตน 

(2) การประเมินผลจากการวัดความรูในลักษณะใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายสาเหตุและแนว

ทางการแกปญหา  และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา  

 3.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 3.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับบุคคลที่หลากหลายทั้งในสถานที่

ทำงานและนอกสถานที่ทำงาน ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจำเปนอยางย่ิง 

ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา 

หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้ 
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(1) มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน มีความริเริ่มสรางสรรคในการแกไขปญหาบนพ้ืนฐาน

ของตนเองและของกลุม ท้ังในฐานะผูนำและสมาชิกกลุม 

(2) รับฟงความเห็นของผูอ่ืนอยางใสใจและใหเกียรติแกกัน และยอมรับความแตกตางของความเห็น 

(3) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย  มีวุฒิภาวะทางอารมณสามารถ

ควบคุมอารมณและมีความอดทน 

(4) ใชสิทธิเสรีภาพโดยไมกระทบผูอื่น มีความรับผิดชอบ มีสำนึกสาธารณะและจิตอาสา ประพฤติ

ตนเปนพลเมืองดีของสังคมในฐานะท่ีเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 3.4.2 กลยุทธการสอนที ่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานที่ตองประสานงานกับผูอ่ืน 

หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ การฝกปฏิบัติงานโดยมีความคาดหวัง

ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการทำงานเปนทีม เพื ่อฝกการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี  

การยอมรับความคิดเห็นที ่แตกตางจากผูอื ่น และความสามารถในการทำงานเปนทีมทั ้งใน

บทบาทผูนำและสมาชิกทีม 

(2) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เชน การออกคายอาสา มฉก. บริการ

ชุมชน เปนตน 

3.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการฝกปฏิบัติงาน การนำเสนอรายงาน

กลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูล 

 3.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ำดังนี้ 

     (1) มีความสามารถในการใชภาษาเขียนในทางกฎหมาย 

(2) มีความสามารถในการสรุปประเด็น การสื่อสารทั้งการพูด การเขียนการนำเสนอและการเลือกใช

รูปแบบในการนำเสนอ ตลอดจนการตั้งคำถาม หรือการตอบคำถามที่ชัดเจนทำใหบุคคลอื่น

เขาใจไดงายและถูกตองเหมาะสม 

(3) มีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางเหมาะสมแกกรณี มีประสิทธิภาพและ

สรางสรรค  

(4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ทั ้งในดานการศึกษา การคนควา   

การสื่อสารระหวางบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ และนำเสนอขอมูลสารสนเทศ

อยางถูกตองและรูเทาทัน โดยตระหนักถึงประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ และการคดัลอกผลงาน 



100 

 

(5) มีทักษะในการคนหา ทำความเขาใจ และนำไปใชซึ่งขอมูลที่เปนตัวเลข หรือจำนวนสถิติตาง ๆ 

เพ่ือประโยชนในการใชกฎหมายการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และกำหนดนโยบายที่เกี่ยวของ 

(6) สามารถใชเคร่ืองมือที่หลากหลายเพ่ือการสนทนาและทำงานรวมกับผูอ่ืนแบบออนไลน 

 3.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) กำหนดใหมีรายวิชา GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู GE 2162 ทักษะการเรียนรูใน

ระดับอุดมศึกษา 

(2) กำหนดใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนเอกสารวิชาการทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  

(3) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดคนควาดวยตนเอง และนำเสนองานโดยใชภาษาไทยในการนำเสนอหนา

ชั้นและรายงาน 

3.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สอบวัดความรู 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอาน วิเคราะหและการนำเสนอรายงาน งานกลุม 

(3) ประเมินความสามารถในการพูด อาน เขียนและการนำเสนอ โดยการสังเกตและตอบคำถาม 

 3.6 ทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 3.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 (1) มีทักษะในการใหคำปรึกษากฎหมายและการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 

 (2) มีทักษะในการรางสัญญาพื้นฐาน และสัญญาทางธุรกิจ 

   (3) มีทักษะในการเตรียมการ และจัดทำเอกสารทางคดี 

 3.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(1) กำหนดใหมีรายวิชา LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย ในหนวยงานดานกฎหมาย 

ใหรูจริงปฏิบัติไดจริง ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(2) การอภิปรายองคความรูที่ไดหลังจากการฝกปฏิบัติ 

   3.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(1) โดยใชแฟมสะสมงานของนักศึกษา 

(2) การประเมินผลจากแบบประเมินการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยอาจารย

นิเทศและหนวยงานดานกฎหมายที่นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติ 

(3) การสอบประมวลความรูจากการปฏิบัติในการใหคำแนะนำกฎหมาย การเจรจาตอรอง การราง

สัญญาพ้ืนฐานการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย และการวาความในศาล
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิตัิ 

ทางวิชาชีพ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               ไมนอยกวา 30                           

หมวดศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)                                  23                           

ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร 6                           

1 GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบ

องครวม 

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

2 GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต 2(2/2-0-0)                           

3 GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต 2(2/2-0-0)                           

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร 6                           

4 GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0)                           

5 GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0)                           

6 GE 1142 จีนศึกษา 2(2/2-0-0)                           

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2                           

7 GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0)                           

ง. กลุมวิชาภาษา 9                           

8 GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร 3(3/3-0-0)                           

9 GE 1053 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0)                           

10 GE 1063 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0)                           
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิตัิ 

ทางวิชาชีพ 

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

หมวดศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)                                     7                           

ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร                            

11 GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0)                           

12 GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0)                           

13 GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาใน

ชีวิตประจำวัน 

2(2/2-0-0) 
                          

14 GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0)                           

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร                            

15 GE 2102 เพศวิถีศึกษา 2(2/2-0-0)                           

16 GE 2202 กฎหมายกับสังคม 2(2/2-0-0)                           

17 GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0)                           

18 GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0)                           

19 GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2(2/2-0-0)                           

20 GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ 2(2/2-0-0)                           

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                            

21 CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป

ในชีวิตประจำวัน 

1(0-1/2-0) 
                          

22 GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0)                           

ง. กลุมวิชาภาษา                            

23 GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(2/2-0-0)                           
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิตัิ 

ทางวิชาชีพ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ                                     ไมนอยกวา               94                           

กลุมวิชาเอกบังคับ 78                           

24 EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1 3(2/2-1/2-0)                           

25 EG 5373 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2   3(2/2-1/2-0)                           

26 LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล 2(2/2-0-0)                           

27 LA 1023 หลักพ้ืนฐานแหงกฎหมาย 3(3/3-0-0)                           

28 LA 1033 กฎหมายอาญาหลักท่ัวไป  3(3/3-0-0)                           

29 LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย  3(3/3-0-0)                           

30 LA 2023 มูลหน้ี 1  3(3/3-0-0)                           

31 LA 2033 ผลแหงหนี้  3(3/3-0-0)                           

32 LA 2142 กฎหมายวาดวยสัญญาทาง 

พาณิชยและธุรกิจ 1 

2(2/2-0-0) 
                          

33 LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 2(2/2-0-0)                           

34 LA 2062 มูลหน้ี 2  2(2/2-0-0)                           

35 LA 2172 กฎหมายวาดวยสัญญาทาง 

พาณิชยและธุรกิจ 2 

2(2/2-0-0) 
                          

36 LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด  3(3/3-0-0)                           

37 LA 2102 หลักท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายมหาชน 2(2/2-0-0)                           

38 LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว  2(2/2-0-0)                           

39 LA 3023 กฎหมายเก่ียวกับองคกรทางธุรกิจ  3(3/3-0-0)                           

40 LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 4(4/4-0-0)                           
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิตัิ 

ทางวิชาชีพ 

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

41 LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน  2(2/2-0-0)                           

42 LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมือง 

3(3/3-0-0) 
                          

43 LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก  2(2/2-0-0)                           

44 LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3/3-0-0)                           

45 LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง 

3(3/3-0-0) 
                          

46 LA 3112 นิติปรัชญา  2(2/2-0-0)                           

47 LA 4013 กฎหมายระหวางประเทศ  

แผนกคดีเมือง 

3(3/3-0-0) 
                          

48 LA 4022 กฎหมายระหวางประเทศ  

แผนกคดีบุคคล 

2(2/2-0-0) 
                          

49 LA 4002 ประวัติศาสตรกฎหมาย 2(2/2-0-0)                           

50 LA 3313 การฝกประสบการณวชิาชีพกฎหมาย 3(0-0-3/15)                           

51 LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย 2(2/2-0-0)                           

52 LA 3143 การเจรจาตอรองและการรางสัญญา 3(3/3-0-0)                           

53 LA 3303 การวาความและศาลจำลอง 3(3/3-0-0)                           

กลุมวิชาเอกเลือก                                      16                           

54 CN 3112 ภาษาจีนพ้ืนฐานสำหรับนักกฎหมาย 1   2(2/2-0-0)                           

55 CN 3122 ภาษาจนีพ้ืนฐานสำหรับนักกฎหมาย 2   2(2/2-0-0)                           

                              



 

105 

 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิตัิ 

ทางวิชาชีพ 

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

56 LA 1001 กฎหมายวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

1(1/1-0-0) 
                          

57 LA 1002 กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 2(2/2-0-0)                           

58 LA 1011 กฎหมายเก่ียวกับเด็กและสตรี 1(1/1-0-0)                           

59 LA 1022 นิติเวชศาสตร 2(2/2-0-0)                           

60 LA 1042 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 

2(2/2-0-0) 
                          

61 LA 3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2(2/2-0-0)                           

62 LA 3172 กฎหมายปองกันการผูกขาด 2(2/2-0-0)                           

63 LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 2(2/2-0-0)                           

64 LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย 2(2/2-0-0)                           

65 LA 3202 กฎหมายธนาคาร 2(2/2-0-0)                           

66 LA 3102 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 2(2/2-0-0)                           

67 LA 3222 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2(2/2-0-0)                           

68 LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ 2(2/2-0-0)                           

69 LA 3252 กฎหมายลมละลาย 2(2/2-0-0)                           

70 LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ 2(2/2-0-0)                           

71 LA 3312 กฎหมายที่ดินและนโยบายการใชท่ีดิน 2(2/2-0-0)                           

72 LA 3092 กฎหมายการเกี่ยวกับการประกอบ 

ธุรกิจโรงแรมและสงเสริมการทองเท่ียว 

2(2/2-0-0) 
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิตัิ 

ทางวิชาชีพ 

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

73 LA 3052 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

2(2/2-0-0) 
                          

74 LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)                           

75 LA 3412 กฎหมายการลงทุน 2(2/2-0-0)                           

76 LA 3452 กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

ในประเทศจีน 

2(2/2-0-0) 
                          

77 LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบัน 

ทางกฎหมายของประเทศจีน 

2(2/2-0-0) 
                          

78 LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน 2(2/2-0-0)                           

79 LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพยในประเทศจีน 

2(2/2-0-0) 
                          

80 LA 3002 กฎหมายวาดวยสัญญาทางพาณิชยและ

ธุรกิจ 3 

2(2/2-0-0) 
                          

81 LA 4012 กฎหมายกับการพัฒนา 2(2/2-0-0)                           

82 LA 3062 กฎหมายแรงงาน 2(2/2-0-0)                           

83 LA 3072 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 2(2/2-0-0)                           

84 LA 3132 กฎหมายภาษีอากร 2(2/2-0-0)                           

85 LA 3502 กฎหมายอาเซยีน 2(2/2-0-0)                           

86 LA 3022 กฎหมายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2/2-0-0)                           
87 LA 3532 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 2(2/2-0-0)                           
88 LA 3552 กฎหมายเก่ียวกับอาหารและยา 2(2/2-0-0)                           
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิตัิ 

ทางวิชาชีพ 

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

89 LA 3562 กฎหมายเก่ียวกับเครื่องสำอาง 2(2/2-0-0)                           
90 LA 3572 กฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสมุนไพร

และแพทยทางเลือก 

2(2/2-0-0) 
                          

91 LA 3582 กฎหมายเก่ียวกับการคลัง วินัย 

การคลังและการงบประมาณ 

2(2/2-0-0) 
                          

92 LA 3592 กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 2(2/2-0-0)                           
93 LA 3602 กฎหมายศุลกากร 2(2/2-0-0)                           
94 LA 3612 กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

บันเทิง และสถานประกอบการ 

2(2/2-0-0) 
                          

95 LA 3622 กฎหมายความรับผิดทางละเมิด 

ของเจาหนาที่ 

2(2/2-0-0) 
                          

96 LA 3632 กฎหมายการจัดซื้อจัดจาง  

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

2(2/2-0-0) 
                          

97 LA 3642 กฎหมายผังเมืองและการควบคุม

อาคาร 

2(2/2-0-0) 
                          

หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ไมนอยกวา 6                           
98 LA 1003 วัยใสใจสะอาด  3(3/3-0-0)                           

ความรับผดิชอบหลัก  รวม  19 16 23 31 10 88 66 8 48 55 21 4 22 12 6 3 11 72 75 8 13 6 1 3 3 3 

ความรับผิดชอบรอง  รวม  50 70 60 62 9 8 7 62 29 16 73 68 62 81 69 33 45 1 11 38 32 17 5 0 0 0 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLO) 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู ทางดานกฎหมาย  

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบวิชาชีพทาง

กฎหมายแขนงต  าง  ๆ และเป  นท ี ่ ยอมร ั บของ

ตลาดแรงงาน 

1. เปนบัณฑิตที่มคีวามรอบรูทางดานกฎหมายพื้นฐานและ

กฎหมายเฉพาะแขนงตาง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู

กัน โดยเฉพาะดานการใหคำแนะนำกฎหมาย การเจรจา

ตอรอง การรางสัญญาพื้นฐาน การจัดทำเอกสารทาง

กฎหมาย และการวาความในศาล 

2. ผลิตบัณฑติใหสามารถใชกฎหมายไดถูกตอง รูจักใช

เหตุผล เขาใจในตัวบทกฎหมาย ทั้งในดานการตีความ

และเจตนารมณของกฎหมาย 

2. สามารถคนหาและสรุปขอเท็จจริง เขาใจในตัวบท

กฎหมายและปรับใช ต ัวบทกฎหมายไดอย างถูกตอง 

สามารถตีความกฎหมายใหเปนไปตามเจตนารมณ โดยมี

ท ักษะการค ิดเช ิงเหต ุผล การว ิ เคราะห ส ังเคราะห  

การวิพากษวิจารณ และการโตแยงไดอยางมีเหตุมีผล 

3. ผลิตบัณฑิตดานกฎหมายที ่ เป นผ ู ม ีค ุณธรรม

จริยธรรมในวิชาชีพ และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบตอ

สงัคม 

3. เปนบัณฑติที่ยึดม่ันในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม 

และม ีค ุณธรรมจร ิยธรรมในการประกอบว ิชาชีพ  

มีจิตสำนึกความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม และ

ดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

4. บัณฑิตสามารถนำองคความรูทางกฎหมายไปใช

ประโยชน เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นไดอยางถูกตอง 

4. สามารถคนควาและเชื่อมโยงขอมูลองคความรูที่ทันสมัย 

ปรับตัวและเลือกเครื่องมือและวิธีการแกไขปญหาไดอยาง

สรางสรรค สามารถนำองคความรู ทางกฎหมายไปใช

ประโยชน โดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับศาสตรอื่นที่ทำ

ใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติได 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร( PLO ) 

และมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2564 (TQF) 6 ดาน 

ความสัมพันธของผลการเรียนรู

หลักสูตร(PLO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิติั 

ทางวิชาชีพ 

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

PLO 1 เปนบัณฑิตที ่มีความรอบรู

ทางดานกฎหมายแขนงตาง ๆ ทั้งภาค 

ทฤษฎีและปฏิบัติควบคูกัน โดยเฉพาะ

ด านการให  คำแนะนำกฎหมาย  

การเจรจาตอรอง การรางสัญญา

พื ้นฐาน การจ ัดทำเอกสารทาง

กฎหมาย และการวาความในศาล 

                      

 

  

 

  1.1  มีความรอบรูทางดานกฎหมาย 

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
                      

 
   

  1.2 มีความเชี่ยวชาญดานการใหคำ 

แนะนำกฎหมาย การเจรจาตอรอง 

การรางส ัญญาพื ้นฐาน การจ ัดทำ

เอกสารทางกฎหมายและการวาความ  

ในศาล 
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ความสัมพันธของผลการเรียนรู

หลักสูตร(PLO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิติั 

ทางวิชาชีพ 

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

PLO 2  สามารถค นหาและสรุป

ขอเท็จจริง เขาใจในตัวบทกฎหมาย

และปรับใชตัวบทกฎหมายไดอยาง

ถูกตอง สามารถตีความกฎหมายให

เปนไปตามเจตนารมณ โดยมีทักษะ

การคิดเช ิงเหตุผล การวิเคราะห

สังเคราะห การวิพากษวิจารณ และ

การโตแยงไดอยางมีเหตุมีผล 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

  

 

 

  

 

  2.1 ส า ม า ร ถ ค  น ห า แ ล ะ ส รุ ป

ขอเท็จจริง เขาใจในตัวบทกฎหมาย

และปรับใชตัวบทกฎหมายไดอยาง

ถูกตอง และสามารถตีความกฎหมาย

ส อด คล  อ ง ก ั บ เ จ ตน า ร มณ ขอ ง

กฎหมายได 

                      

 

   

 2 .2  มีท ักษะการค ิด เช ิ ง เหต ุผล  

การคิดแบบองครวม การวิเคราะห

สังเคราะห การวิพากษวิจารณ การรับ

ฟ  งความค ิด เห ็นของผ ู  อ ื ่ น  และ 

การโตแยงไดอยางมีเหตุมีผล 

                          

                           



 

111 

 

ความสัมพันธของผลการเรียนรู

หลักสูตร(PLO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิติั 

ทางวิชาชีพ 

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

PLO 3 เปนบัณฑิตที่ยึดมั ่นในหลัก

ความยุติธรรม หลักนิติธรรม และมี

คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบ

วิชาชีพ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ

ต อตน เอง ว ิชาช ีพ ส ั งคม และ

ดำรงช ีว ิตตามแนวค ิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 

                      

 

   

  3.1 เปนบัณฑิตที่ยึดมั่นในหลักความ

ยุติธรรม หลักนิติธรรม และมีคณุธรรม

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพใน

การประกอบวิชาชีพ และดำรงชีวิต

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

                          

  3.2 เปนบัณฑิตท่ีมีจิตสำนึกความ

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และ

สังคม เปนพลเมืองที่ดีของสังคม และ

ตื่นตัวตอปญหากฎหมายที่เกิดขึ้นใน

สังคม 
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ความสัมพันธของผลการเรียนรู

หลักสูตร(PLO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ 

การปฏบิติั 

ทางวิชาชีพ 

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

PLO 4 สามารถคนควาและเชื่อมโยง

ขอมูลองคความรูที ่ทันสมัย ปรับตัว

และเลือกเครื่องมือและวิธีการแกไข

ปญหาไดอยางสรางสรรค สามารถ

นำองคความรู ทางกฎหมายไปใช

ประโยชน โดยเชื ่อมโยงและบูรณา

การก ับศาสตร อ ื ่ นท ี ่ ท ำให  เกิด

ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

ได 

 

 

                    

 

  

 

  4.1 สามารถคนควาและเชื ่อมโยง

ขอมูลองคความรู ที ่ทันสมัย ปรับตัว

และเลือกเครื่องมือและวิธีการแกไข

ปญหาไดอยางสรางสรรค 

                          

  4 .2 สามารถนำองค ความร ู  ทาง

กฎหมายไปใชประโยชน โดยเชื่อมโยง

และบูรณาการกับศาสตรอื่นที ่ทำให

เ ก ิ ด ป ร ะ โ ย ช น  ต  อ ส ั ง ค ม แ ล ะ

ประเทศชาติได 
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ผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 

 

ชั้นป ผลลัพธการเรียนรูแตละชั้นป 

1 มีความรูเขาใจในหลักการใชการตีความกฎหมายและหลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญตอการศึกษา

ตัวบทกฎหมาย เคารพกฎระเบียบในสังคม มีพื้นฐานการคิดที่เปนระบบ มีความสามารถในการใชภาษา

เขียนเพื่อการสื่อสาร เขาใจถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของการเปนพลเมือง และปรัชญาแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 มีความรูความเขาใจในกฎหมายสารบัญญัติพ้ืนฐาน คนหาขอมูลและสรุปขอเท็จจริงได สามารถปรับใชตัว

บทกฎหมายและตีความตัวบทกฎหมายไดอยางเปนระบบและมีเหตุผล รู จักวิเคราะห และเห็นถึง

ความสัมพันธของศาสตรอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย   มีความสามารถในการใชภาษาเขียนทางกฎหมาย

ในระดับที่ดี และปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมได 

3 มีความรูความเขาใจในกฎหมายวิธีสบัญญัติพื้นฐาน รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางกฎหมายเพื่อ

การศึกษาและคนควา สามารถสื่อสารท้ังการเขียน การพูด และการนำเสนอในทางกฎหมายไดในระดับที่

ดี รูจักการสังเคราะห วิพากษวิจารณ ตั้งคำถาม และโตแยงไดอยางมีเหตุมีผล รูจักการรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน และยอมรับในความแตกตาง 

4 มีความรอบรูทางดานกฎหมายพื้นฐาน และกฎหมายเฉพาะแขนงตาง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคูกัน 

ใฝรู และสามารถนำองคความรูทางกฎหมายไปใชประโยชน โดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับศาสตรอื่นได 

รูจักปรับตัวในสังคม มีวุฒิภาวะทางอารมณ และสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน มจีิตสำนึกสาธารณะ ยึดมั่นใน

หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และปฏิบัติตนสอดคลองกับหลักคุณธรรมจริยธรรมของนกักฎหมาย  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและประเมินผลการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที ่5  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

  กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายใน การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีการพิจารณา

ความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน และมีการพิจารณาคุณภาพการวัดผลการศึกษา  

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการวิชาการประจำคณะนิติศาสตรตามลำดับ 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา

ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผลทุกปการศึกษา   

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

      การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยการสำรวจสัมฤทธิ์ผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิตทุกปการศึกษา และนำผลการสำรวจที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน 

การสอน และกระบวนการบริหารหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคณุภาพของหลักสูตร ดังน้ี 

(1)  ภาวะการไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน

การหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

(2)  การตรวจสอบจากผู ประกอบการ โดยการแบบสงแบบสอบถาม เพื ่อประเมินความพึงพอใจใน

บัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

(3)  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ 

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษา

และจะเขาศึกษาตอระดับปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(4)  การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา 

ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

(5)  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอม

ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา

องคความรูของนักศึกษา 

(6)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน รายงานของนักศึกษา โครงงานพิเศษของนักศึกษา 

การเขารวมกิจกรรมของนกัศึกษา ฯลฯ  
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3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การสำเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 10 การสำเร็จการศึกษา และการขอรับปรญิญา  ดังนี้ 

ขอ 40 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตองยื่นคํารอง ขอแจงจบที่สำนักทะเบียนและประมวลผลภายใน 

ระยะเวลาที่กำหนด 

ขอ 41 ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้ 

       41.1 เรียนครบตามจำนวนหนวยกิตที่กำหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาและไดแตมเฉลี่ยสะสม 

ไมตำ่กวา 2.00 หรือเปนไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแตละคณะวิชา สำหรับกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร

สาขาวิชา แตไดแตมเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.00 แตไมต่ำกวา 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได 

      41.2 มีความประพฤติดีสมกับศักดิ์ศรีแหงปริญญานั้น ๆ 

      41.3 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

  ขอ 42 ใหนักศึกษายื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญา หรืออนุปริญญาตอสำนักทะเบียนและ 

ประมวลผล เมื่อเปนนักศึกษาภาคการศกึษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

ขอ 43 การใหปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาที่ไดรับการเสนอใหรับปริญญาเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติ 

ตามขอ 41 และมีเงื่อนไขดังนี้ 

      43.1 ปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง ใหแกนักศึกษาที่ 

       (1) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในหลักสูตร 

       (2) ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ข้ึนไป 

       (3) ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U 

       (4) ไมเคยศึกษาซ้ำในรายวิชาใด 

43.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ใหแกนักศึกษาที่ 

       (1) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในหลักสูตร 

       (2) ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ข้ึนไป 

       (3) ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U 

       (4) ไมเคยศึกษาในรายวิชาใด 

ขอ 44 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น นักศึกษาที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง นักศึกษาที่ขอเทียบ

โอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมีการเทียบโอนรายวิชา รวมทั้งนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตอเนื่องไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

ขอ 45 การอนุมัติปริญญา 

      45.1 คณบดีเปนผูเสนอชื่อผูสมควรไดรบัปรญิญาหรืออนุปริญญา 

      45.2 สภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 
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ขอ 46 การใหเหรียญรางวัลแกผูเรียนดี ใหคณะ/สาขาวิชาเสนอชื่อผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติ ตาม

ขอ 43 เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

      46.1 เหรียญทอง ใหแกผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่ไดแตม 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละหลักสูตรสาขาวิชา 

      46.2 เหรียญเงิน ใหแกผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และจะตอง

ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดรองจากเหรียญทองในแตละหลักสูตรสาขาวิชา 

      46.3 กรณีท่ีผูสำเร็จการศึกษาไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แตไดปริญญาตรีเกียรตินิยม

อันดับสองในแตละหลักสูตรสาขาวิชาใหไดเหรียญเงนิ 
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หมวดที่ 6  การพฒันาคณาจารย 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

 (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย

และคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาทั้งวิจัยเฉพาะทางและวิจัยในชั้นเรียนเปนอันดับแรก  

การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง

ในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื ่อสงเสริมการสอนและ 

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา ท้ังวิจัยเฉพาะทางและวิจัยในชั้นเรียนเปนอันดับแรก 

การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง

ในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

(2) มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการในสาขานิติศาสตร 

(3) สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี 

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีอาจารยประจำ

หลักสูตร จำนวนไมนอยกวา 5 คน ประจำเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการ

ไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ทั้งนี้อาจารยประจำหลักสูตรทุกคน

ตองไดรบัการแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพ่ือทำหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที ่ประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไวไมเกิน 5 ป และดำเนินงานใหเปนไปตาม 

ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ    

 

2. บัณฑติ 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุงเนนใหผูเรียนเปนผูมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

 คุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหบัณฑิตมีคณุลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนดไว ครอบคลุมผล

การเรียนรู 6 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 ตระหนักรู เขาใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติที่สอดคลองกับ

หลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

   1.2 มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตยกตัญู และดำเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   1.3 แสดงออกถึงความมีวินัย กลาหาญ มีจิตสำนึกรับผิดชอบ เสียสละเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

   1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  มีความตื่นตัวตอปญหากฎหมายที่

เกิดขึ้นในทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 

  1.5 มีความตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 
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2. ดานความรู 

 2.1 อธิบายความรูหลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน  มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายพื้นฐาน

และกฎหมายเฉพาะ ทั้งในแงทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคำพิพากษา หรือ 

คำวินิจฉัยขององคกรตุลาการ 

 2.2 สามารถนำความรูความเขาใจในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใชกับ

ปญหา ขอเทจ็จริง เพ่ือการปฏิบัติในวิชาชีพนักกฎหมาย 

 2.3 สามารถคนควาในระดับสูงขึ้นหรือวิจัยอยางมีนิติทัศนะควบคูกับคุณธรรม และสามารถบูรณา

การเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของได 

  3. ดานทักษะทางปญญา 

   3.1 มีความสามารถในการคนหาหรือไดมาซึ่งขอเท็จจริง รวมตลอดไปถึงทักษะในการคิดเชิงเหตุผล

และการคิดแบบองครวมการวิเคราะหสังเคราะห และสรุปขอเท็จจริงที ่ไดมาอันเปนทักษะที ่สำคัญของ 

การปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

   3.2 มีความสามารถในการใชและการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการคนหาหลักเกณฑที่

เหมาะสมเพื่อนำมาปรับใชกับขอเท็จจริงหรือปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง และเปนธรรมแกกรณีทั้งนี้  

โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 

   3.3 มีความสามารถในการคนหาหรือไดมาซึ่งขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนเอกสาร ตัวเลข หรือจำนวน

ขอมูลสถิติ ตลอดจนการทำความเขาใจ เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล วิเคราะห  สังเคราะห  สรุปและแปล

ผลขอมูลที่ไดมาเหลานั้น 

   3.4 มีความสามารถในการวิพากษ วิจารณ สนับสนุน โตแยง รับฟงความเห็นจากบุคคลอื่น อันเปน

ทักษะที่สำคัญของการปฏิบัติงานดานกฎหมาย เพื่อนำไปสูขอยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกไดอยาง

รอบดานและเปนกัลยาณมิตร 

   3.5 ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต มีความใฝรู  ติดตามการเปลี ่ยนแปลงทาง

กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 มีความสามารถในทำงานรวมกับผูอื่น มีความริเริ่มสรางสรรคในการแกไขปญหาบนพื้นฐานของ

ตนเองและของกลุม ทั้งในฐานะผูนำและสมาชิกกลุม 

  4.2 รับฟงความเห็นของผูอื่นอยางใสใจและใหเกียรติแกกัน และยอมรับความแตกตางของความเห็น 

   4.3 มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณสามารถ

ควบคมุอารมณและมีความอดทน 

   4.4 ใชสิทธิเสรีภาพโดยไมกระทบผูอื่น มีความรับผิดชอบ มีสำนึกสาธารณะและจิตอาสา ประพฤติ

ตนเปนพลเมืองดีของสังคมในฐานะที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
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        5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        5.1 มีความสามารถในการใชภาษาเขียนในทางกฎหมาย 

       5.2 มีความสามารถในการสรุปประเด็น การสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การนำเสนอและการเลือกใช

รูปแบบในการนำเสนอ ตลอดจนการตั้งคำถาม หรือการตอบคำถามที่ชัดเจนทำใหบุคคลอื่นเขาใจไดงายและ

ถูกตองเหมาะสม 

       5.3 มีความสามารถและทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางเหมาะสมแกกรณี  

มีประสิทธิภาพและสรางสรรค  

       5.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ทั ้งในดานการศึกษา การคนควา   

การสื่อสารระหวางบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ และนำเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตองและ

รูเทาทัน โดยตระหนักถึงประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ และการคัดลอกผลงาน 

       5.5 มีทักษะในการคนหา ทำความเขาใจ และนำไปใชซึ่งขอมูลที่เปนตัวเลข หรือจำนวนสถิติตาง ๆ 

เพ่ือประโยชนในการใชกฎหมาย  การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และกำหนดนโยบายที่เก่ียวของ 

  5.6 สามารถใชเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการสนทนาและทำงานรวมกับผูอ่ืนแบบออนไลน 

  6. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

  6.1 มีทกัษะในการใหคำปรึกษากฎหมายและการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 

  6.2 มีทกัษะในการรางสัญญาพื้นฐาน และสัญญาทางธุรกิจ 

 6.3 มีทกัษะในการเตรียมการ และจัดทำเอกสารทางคดี 

 ทั้งนี้ เพ่ือใหหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีขอมูลผลการเรียนรูของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิตจึงจัดใหผูใชบัณฑิตไดประเมินบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามผลการเรียนรู ขางตนในทุกป

การศึกษา ตลอดจนเก็บขอมูลการไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป

หลังสำเร็จการศึกษา เพ่ือนำขอมูลท่ีไดรับนั้นไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตอไป 
      

3. นักศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใหความสำคัญตอระบบประกันคุณภาพนักศึกษา ตั้งแตระบบการรับหรือ

คัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ ่งตองเปนระบบที ่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที ่มีคุณสมบัติและ 

ความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทาง 

การเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหมเปนกลไกหลักในการดำเนินการ 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไดกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรที่

สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติและปรชัญาของหลักสูตร โดยเฉพาะการมีทักษะทางดานภาษาไทย ทักษะการคิด

วิเคราะหและเชื่อมโยงอยางมีเหตุมีผล และการถึงพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม อันเปนพื้นฐานสำคัญของ 

การศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหมของคณะนิติศาสตรทำหนาที่ใน
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การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกนักศึกษาใหมีความโปรงใส ชัดเจน สอดคลองกับคุณสมบัติของ

นักศึกษาที่หลักสูตรกำหนด และเปนไปตามนโยบายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีเครื่องมือ   

แนวคำถามสัมภาษณนักศึกษาเพื่อใชในการคัดเลือกนักศึกษา นอกจากนั้น คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม

ของคณะนิติศาสตร ไดกำหนดแนวทางและกระบวนการในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา เพื่อใหไดนักศึกษา

ที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ สามารถสำเร็จ

การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยพิจารณาจากขอมูลของนักศึกษา อาทิ ผลการเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาของนักศึกษา ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)  

ผลการสอบเตรียมความพรอมที่หลักสูตรจัดสอบ และนำมากำหนดกิจกรรมโครงการในการเตรียมความพรอม

กอนเขาศกึษา เชน การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โครงการสอนเสริมใหแกนักศึกษา เปนตน 

 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดกำหนดแนวทางและกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษาทั้งในแงของการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 โดยมีคณะกรรมการกิจการ

นักศึกษาของคณะนิติศาสตรเปนกลไกหลักในการดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) การควบคุมการดูแล การใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนว  

       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดกำหนดแนวทางและกระบวนการควบคุมการดูแล การให 

คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะนิติศาสตรไดจัดทำคูมือ

สำหรับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใชเปนแนวทางและกลวิธีในการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา มีการจัดระบบ

อาจารยที่ปรึกษา โดยมีคำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกรหัสเปนประจำทุกป เพื่อกำหนดภาระหนาที่

สำหรับดูแลนักศึกษาทั้งดานการเรียนการสอน กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการปรับตัวและใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา เพื่อดูแลใหคำปรึกษาดานกิจกรรมแกนักศึกษา  

มีระบบการเก็บขอมูลนักศึกษาโดยใหนักศึกษากรอกขอมูลประวัตินักศึกษาตามแบบฟอรมที่หลักสูตรและคณะ

กำหนด มีระบบนัดพบอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจำวิชา โดยนักศกึษาสามารถกำหนดเวลานัดพบอาจารยได 

นอกจากนั้น ยังจัดใหมี Office hour ของอาจารยประจำสำหรับบรกิารนกัศึกษาที่ตองการมาปรกึษา 

  (2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 

       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดกำหนดแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 โดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะนิติศาสตรได

วางแผนงานดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ที่ใหความสำคัญ

กับการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของนักศึกษา ทั้งทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (การคิดสรางสรรค การแกไข

ปญหา การสื ่อสาร รวมงานกับผู อื ่น) ทักษะชีวิตและการทำงาน (การปรับตัว ทักษะสังคม การเรียนรูขาม

วัฒนธรรม) และทักษะดานสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี สอดคลองกับผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาทั้ง 6 ดาน โดยกำหนดไวในแผนพัฒนานักศึกษาในแตละปการศึกษา 
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 3.3 การคงอยู และการสำเร็จการศึกษา  

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดตระหนักถึงความสำคัญของผลลัพธของการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ควรทำใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรสูง และมี

อัตราการสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรสูง โดยมีการเก็บขอมูลและรายงานผลการคงอยู และการสำเร็จการศกึษา

ใหคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทราบในแตละปการศึกษาเพ่ือนำไปสู

การวิเคราะหและวางแผนการจัดการศึกษาในหลักสูตร ที่จะสงผลใหนักศึกษามีอัตราการคงอยู และการสำเร็จ

การศึกษาที่สูงขึ้นในแตละปการศึกษา 

 3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดจัดใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ครอบคลุมทั ้งการรับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และประเด็นอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของกับการจัด

การศึกษาใหแกนักศึกษาเปนประจำทุกปการศึกษา เพื่อนำไปสูการวิเคราะหและวางแผนการจัดการศึกษาใน

หลักสูตร ที่จะสงผลใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรที่สูงขึ้นในแตละปการศึกษา นอกจากนั้น หลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิตยังจัดใหมีระบบการรับขอรองเรียนของนักศึกษาผานชองทางตาง ๆ เพื่อนำไปสูการจัดการ 

ขอรองเรียนใหแกนักศึกษา ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจตอชองทางการรับขอรองเรียน และผล 

การจัดการขอรองเรยีน เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงระบบตอไป 

 

4. อาจารย 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ไดกำหนดแนวทางและกระบวนการ

บริหารและพัฒนาอาจารย ครอบคลุมตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือกอาจารย คุณสมบัติ ความรู 

ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และเพ่ิมความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย โดยใชระบบและ

กลไกของมหาวิทยาลัยโดยกองทรัพยากรบุคคล คณะและหลักสูตรผสมผสานกัน ดังนี้ 

 4.1 การรับและแตงตั้งอาจารย  

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยคณะกรรมการวิชาการประจำคณะใหความสำคัญตอการรับ 

คัดเลือก และแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำ โดยมีการกำหนดเกณฑคุณสมบัติของอาจารย

ที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และหลักสูตร และเปนไปตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยกำหนดกลไกการคดัเลือกอาจารยที่มี

ความเหมาะสมโปรงใส ตั้งแตการตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ และการสอบสอน 

เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติ และความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่หลักสูตรตองการ โดยเฉพาะอยางย่ิง 

การแตงตั้งอาจารยประจำ ใหเปนอาจารยประจำหลักสูตรตองผานการพิจารณา และไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการใหความเห็นชอบตามลำดับ 
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 4.2 การบริหาร และพัฒนาอาจารย  

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยคณะกรรมการวิชาการประจำคณะไดกำหนดแนวทาง 

การบริหาร และการสงเสริมพัฒนาอาจารยท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ และแผนพัฒนาอาจารยในแตละ

ปการศึกษาที่เนนการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา การขอตำแหนงทางวิชาการ การทำผลงานทางวิชาการ และ

การสงเสริมพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณใหแกอาจารย โดยจัดทำเปนแผนการพัฒนารายบุคคล  

เพื่อนำไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของอาจารยใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความเชี่ยวชาญทาง

สาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอน และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต ซึ่งสิ่งเหลานี้สะทอนไดจาก

วุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 4.3 การคงอยู และความพึงพอใจของอาจารย  

  การตระหนักถึงความสำคัญของผลลัพธของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ควรทำใหอาจารย 

โดยเฉพาะอาจารยประจำหลักสูตรควรมีอัตราการคงอยู ในหลักสูตรที่ยั่งยืน และมีความพึงพอใจตอการบริหาร

หลักสูตร ดังนั้นจึงควรมีการเก็บขอมูลอัตราการคงอยูตลอดจนการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ครอบคลุมทั้งการรับและแตงต้ังอาจารย การบริหารอาจารย และการสงเสริมและพัฒนาอาจารย และประเด็นอื่น ๆ 

ที่เกี ่ยวของ เพื่อนำไปสูการวิเคราะห การวางแผนจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตรที่จะสงผลใหอาจารย

ประจำหลักสูตรมีอัตราการคงอยู และความพึงพอใจตอหลักสูตรท่ีสูงขึ้นในแตละปการศึกษา 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง จำเปนจะตองมีผูบริหาร

รับผิดชอบควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนั้นจึงกำหนดใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการทั้งในดานสาระ

รายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาตาง ๆ ให

มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุง

หลักสูตรในทุก 5 ป ในแตละปการศึกษา คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต จะมีการประชุมเพื ่อวางแผนและกำหนดรายวิชาที่จะเปดในแตละปการศึกษาลวงหนา  

โดยบริหารจัดการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสำคัญ และเปน

รายวิชาที่สนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ตลอดจนมีการปรับสาระของรายวิชาในหลักสูตรให

มีเนื้อหาที่ทันสมยั กาวทันตอเหตุการณและวิทยาการทางดานกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง 
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดวางระบบผูสอนแตละรายวิชาในแตละปการศึกษา ท้ังอาจารยประจำ และอาจารย

พิเศษซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และเปน

อาจารยผูมีความรูที่ทันสมัย  มอบหมายใหสอนในรายวิชานั้น ๆ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง 

ประกอบกับพิจารณาจากผลประเมินการสอนในปการศึกษาที่ผานมา และภาระการสอนในแตละปการศึกษา  

  คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

จัดระบบกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ จัดทำแผนการเรียนรู  มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดการเรียนการสอน  

โดยตองดำเนินการใหแลวเสร็จกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา และการจัดการเรียน 

การสอนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใหความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ตองบูรณาการกับการวิจัย  

การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศ ิลปะและวัฒนธรรม อันถือเปนพันธกิจที ่สำคัญของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีการกำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำปของคณะ 

5.3 การประเมินผูเรียน 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดดำเนินการใหมีการประเมินผู เร ียน โดยอาจารยผู สอนแตละรายวิชาได 

ม ีการวางแผนและกำหนดเกณฑและน ้ำหนักการประเมินผลการเร ียนร ู ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติไวในแผนการเรียนรู  (มคอ.3 และ มคอ.4) ใหมีความสอดคลองกับแผนที ่แสดง 

การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) ที่กำหนดไวใน 

มคอ.2 ตลอดจนดำเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตาม

แผนการเรียนรูที่กำหนดไว (มคอ.5 และ มคอ.6) 

หล ักสูตรน ิต ิศาสตรบัณฑิตยังมีการตรวจสอบการประเมินผลการเร ียนรู ของนักศ ึกษา  

ทั้งการกำกับใหพัฒนาและวิเคราะห ตรวจสอบเครื่องมือประเมินที่ใชประเมินคุณภาพนักศึกษาตามแบบรายงาน 

การทวนสอบ 01 และการพิจารณาผลคะแนนของนักศึกษาในแตละรายวิชาตามแบบรายงานการทวนสอบ 02  

โดยมีผูทรงคณุวุฒิเขารวมกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูขางตน ซึ่งแตละครั้งจะพิจารณาเพื่อให

ขอเสนอแนะและแกไขปรับปรุงเครื่องมือประเมิน (ขอสอบกลางภาคและปลายภาค) การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและวิธีการวัดและประเมินผลใหมีความหลากหลาย ตลอดจนการตัดเกรดเพื ่อเปนไปตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู ที ่กำหนดไว ทั้งนี ้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตอาจกำหนดกระบวนการตรวจสอบการประเมิน 

ผลการเรยีนรูของนักศึกษาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไดมีการกำกับใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามแบบ 

มคอ .5 และ มคอ .6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา ตลอดจนกำกับใหมี

การประเมินหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา ทั้งนี้ ในการประเมนิการจัดการเรียน 
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การสอน และการประเมินหลักสูตรแตละครั้ง คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะมีขอเสนอแนะและนำมาปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือหลักสูตรตอไป 

5.4 ผลการดำเนินงานตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยอาจารยประจำหลักสูตรตองมีการรายงานผลการดำเนินงานของ

หลักสูตรตามตัวบงชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ปรากฏในหลักสูตร 

(มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรดำเนินงานในแตละปการศึกษาในแบบรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7) 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

หลักสูตรนิต ิศาสตรบัณฑิต ม ีระบบการดำเนินงานดานส ิ ่ งสนับสนุนการเร ียนรู  โดยใช ระบบ 

การดำเนินการของสถาบันเปนหลัก ซึ ่งหลักสูตรและคณะเปนสวนหนึ่งของระบบขางตน และกำหนดให

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะเปนกลไกสำคัญในการดำเนินงาน เพื ่อมุ งเนนใหเกิดความพรอมของ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั ้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ ่งอำนวย 

ความสะดวกหรือทรัพยากรที ่เอื ้อตอการเรียนรู  โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื ่อใหมี 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีรายละเอียดดังน้ี 

6.1 ระบบการดำเนินงานของสาขาวิชา  /คณะ /สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตร  

เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใหระบบและกลไกการดำเนินงานและจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่

เปนสวนกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งใชรวมกันทุกหลักสูตร เพ่ือใหทุกหลักสูตรไดใชทรัพยากรรวมกันเพื่อประโยชน

สูงสุด โดยใหอาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการจัดหา/จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งเปนไปตามกลไก

การดำเนินงานของหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ ดังเชน หองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกลาง หองสมุด

กลาง หองสมุดกฎหมาย หนังสือ/ตำรา/สื่ออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรระบบเครือขาย 

เน็ตเวิรคไรสาย Wifi สนามกีฬา สภาพพ้ืนที่ ภูมิทัศนโดยรอบ ความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย 

  ในระด ับหล ักส ูตรและคณะ คณะกรรมการว ิชาการประจำคณะได กำหนดแนวทาง  

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยหลักสูตรและคณะไดเปดโอกาสใหอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุก

คนมีสวนรวมในดานสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู อาทิ การวางแผนและสำรวจความตองการดานสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู การใหอาจารยไดเลือกซื้อหนังสือที่จำเปนตอการเรยีนการสอนและการวิจัยของอาจารย เปนตน  

  6.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

           จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวเปนสวนกลางใหทุกคณะวิชาได

ใชประโยชนรวมกันที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตร ประกอบดวย  

 

 



 

126 

 

         (1) สถานที่และอุปกรณการสอน 

       อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขที่ 18/18 กิโลเมตรที่ 18  

ถนนเทพรัตน  (บางนา-ตราด) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

               -อาคารเรียนรวม (มฉก.1)  ของมหาวิทยาลัยเปนสถานที่ดำเนินการรวมกันทุกคณะวิชา 

เปนอาคาร 4 ชั้นเชื่อมติดตอกัน พื้นที่ภายในอาคารเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษา และบริการอื่น ๆ ประมาณ 

17,000 ตารางเมตร หองเรยีนทุกหองตดิเครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย ประกอบดวย หองเรียน

รวม  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการภาษา  

   -อาคารเรียนรวม (มฉก.2)  หองเรียนทุกหองติดเครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณที่

ทันสมัย ประกอบดวยหองเรียนรวม 

   -อาคารโภชนาการ  มีหองบรรยาย จำนวน 6 หอง 

 -               อาคารอำนวยการ มีหองเรยีนปรับอากาศจำนวน 12 หอง โดยมีหองบรรจุ 60 ที่นั่ง จำนวน 

6 หอง และหองบรรจุ 40 ที่นั่ง จำนวน 2 หอง มีหองใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง 1 หอง 

                    -อาคารหอประชุม เปนสถานที่ดำเนินการรวมกันทุกคณะวิชา พื้นที่ภายในอาคารเพ่ือ

จัดกิจกรรม ทางการศกึษา และบริการอ่ืน ๆ ประมาณ 5,653 ตารางเมตร หองเรียนทุกหองติดเครื่องปรับอากาศ

และโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย ประกอบดวย หอประชุม จำนวน 1 หอง (ขนาด 1,114  ที่นั่ง) หองบรรยายรวม 

จำนวน 2  หอง    

   อุปกรณการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยไดจัดอุปกรณการเรียนการสอนทั่วไปประจำ

หองบรรยาย หองบรรยายทุกหองมีอุปกรณพื้นฐานสำหรับการสอนอยางครบถวน และเพียงพอกับจำนวน

นักศึกษาที่เขาเรยีนประกอบดวย  ไมโครโฟน  เครื่องขยายเสียง เคร่ืองฉายขามศีรษะ เครื่องฉายทบึแสง จอภาพ 

กระดานดำ กระดานไวทบอรด  โพเดียม เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ (Projector) และคอมพิวเตอร 

                หองปฏิบัติการภาษา จำนวน 4 หอง โดยในแตละหองมีอุปกรณสำหรับนักศึกษา

ประกอบดวย หูฟงพรอมไมโครโฟน และชุดเลนเทปพรอมมอนิเตอรภาพ จำนวน 64 ชุด รวมอุปกรณทั้งสิ้น  256 

ชุด และอุปกรณสำหรบัอาจารยผูสอนในแตละหอง ประกอบดวย หูฟง ชุดควบคุม วิดีโอ เครื่องถายทอดสัญญาณ

ภาพ (Projector) และเครื่องฉายวิดีโอ 

  (2) หองสมุด  

            มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีศูนยบรรณสารสนเทศ รับผิดชอบดูแล

หองสมุดและศูนยเรียนรู ด วยตนเอง (Self-Learning Resource Center : SLRC) อาจารย นักศึกษาและ

เจาหนาที่ สามารถคนควา ยืม คืน สำรองหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ที่ศูนยบรรณสารสนเทศ

ใหบริการได โดยใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขายในศูนยบรรณสารสนเทศ ตลอดจนเครือขายภายใน

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การสืบคนฐานขอมูลของหองสุมดสามารถทำได โดยผานระบบอินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ศูนยบรรณสารสนเทศยังใหบริการหองศึกษาคนควาเปนกลุม บริการอินเทอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูล

ภายนอกสื่อโสตทัศนูปกรณตาง ๆ  
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                ศูนยเรียนรูดวยตนเอง (SLRC) เปนงานที่เอื้อและอำนวยใหนักศึกษาอาจารยและ

เจาหนาที่ของ มหาวิทยาลัย ใหแสวงหาและเขาถึงความรูในศาสตรพื้นฐานทั่วไปดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

พื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสืบคนในรูปแบบของ

เสียง ภาพ และมัลติมีเดีย ตลอดจนการเรียนรูดวยระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสเปนสำคัญดวยการเชื่อมตอกับ

เครือขายของมหาวิทยาลัย และเครือขายภายนอก  

                นอกจากนี้ยังมีหองสมุดกฎหมาย ซึ่งศูนยบรรณสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบดูแล อยูที่ 

ชั้น 3 อาคารบรรณสาร มีหนังสือที่เก่ียวของกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวนท้ังสิ้น 10,847 เลม ประกอบดวย 

     หนังสือ 

                ภาษาไทย      จำนวน 5,709 ชื่อเรื่อง        จำนวน 12,782 เลม  

                ภาษาตางประเทศ จำนวน 1,795 ชื่อเรื่อง        จำนวน 2,614 เลม 

                รวม      จำนวน  7,504 ช่ือเรื่อง        จำนวน 15,396 เลม 

    วารสาร 

                ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จำนวน 99 ชื่อเรื่อง จำนวน 15 เลม 

                รวม            จำนวน 99 ช่ือเรื่อง  จำนวน 15 เลม 

    ส่ือการเรียนรูดวยตนเอง  จำนวน  272  รายการ 

    (3) ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (E-learning) 

             มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส  

(http : //online.hcu.ac.th) ทำใหนักศึกษาสามารถติดตามและทบทวนบทเรียนไดโดยไมจำกัดเวลาและ

สถานที่ ตลอดจนอาจารยและนักศึกษาสามารถสื่อสารกันนอกหองเรียนได  

(4) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือหนังสือ  

สื่อสารสนเทศหองปฏิบัติการภาษา เนื ่องจากเปนหลักสูตรที่ตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญ 

ในการทำงานจริงในวงการนิติศาสตร จึงมีความจำเปนที่นักศึกษาตองมีประสบการณการอานหนังสือวรรณคดี 

วรรณกรรม และการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป เชน วีดิทัศน    

วีซีดีสารคดี วีซีดีภาพยนตร วีซีดีเพลง ฯลฯ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมี

ทรัพยากรขั้นต่ำเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

(4.1) มีหองเรียนที ่มีส ื ่อการสอนและอุปกรณที ่ทันสมัยเอื ้อใหคณาจารยสามารถ

ปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4.2) มีหองปฏิบัต ิการทางภาษาที ่ม ีความพรอมทั ้งว ัสด ุอ ุปกรณ เครื ่องเสียง  

เครื่องคอมพิวเตอรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน  
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(4.3) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบคนความรูผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที ่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษา 

ตางประเทศท่ีเก่ียวของในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราที่เก่ียวของมีมากกวาจำนวนคูมือ 

(4.4) มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชได 

ไมตำ่กวา 8 ชั่วโมงตอวัน โดยมีปริมาณจำนวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม  

(4.5) มีโปรแกรมที ่ถ ูกต องตามกฎหมายติดตั ้งบนเครื ่องคอมพิวเตอรทุกเครื ่อง  

เครื่องคอมพิวเตอรมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ำเสมออยางมากทุก 5 ป 

(4.6) อาจารยมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 

  6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร และมหาวิทยาลัยไดจัดใหอาจารยและนักศึกษา

ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละปการศึกษา เพื่อนำไปสูการวิเคราะหและวางแผน 

การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่จะสงผลใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สูงขึ้นในแตละป

การศึกษา  

7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

     หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ 2558 จำนวน  12  ตัวบงชี้  

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(1) อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประช ุมเพ ื ่อวางแผน ต ิดตาม และทบทวนการ

ดำเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา [ถามี] 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) ม ีรายละเอ ียดของรายว ิชา และรายละเอ ียดของ

ประสบการณภาค สนาม [ถามี] ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.

4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงาน

ผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม [ถามี] ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทกุรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการ ศึกษา 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 [ถามี] อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู   จากผลการ

ประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารยใหม [ถามี] ทุกคนไดร ับการปฐมนิเทศหรือ

คำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเร ียนการสอน [ถามี] 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา 

รอยละ 50 ตอป 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 

รวมตัวบงชี้ (ขอ)  ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 7 8 8 9 10 

เกณฑประเมิน  : หลักสตูรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังน้ี  (ตวับงชี้ที่ 1-5)                             

                      มีผลดำเนินการบรรลตุามเปาหมาย และมีจำนวนตัวบงชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80 %  

                      ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงช้ีบังคับและตังบงชี้รวมในแตละป     
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที ่วางแผนไวเพื ่อพัฒนา 

การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะประเมินผูเรยีนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ

หรือไม โดยประเมินจากการทดสอบยอย การทำแบบฝกหัด การทำรายงาน การสังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรยีน ซึ่งเม่ือรวบรวมขอมูลจากที่

กลาวขางตนแลว ก็จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรยีนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทำให

ผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ซึ่งสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน

เนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

                นักศึกษามีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั ้งดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน

ในทุกรายวิชา ผานการประเมนิการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะนำเสนอ

ผลการประเมินการสอนตอผูบริหารพิจารณาและรวมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

  2.1 กำหนดแผนการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุก 4-5 ป หรือครบรอบ 

การผลิตบัณฑิตในแตละรุน 

2.2 มีคณะกรรมการดำเนินการประเมินหลักสูตร ประกอบดวย คณาจารยประจำหลักสูตรและผูบริหาร

หลักสูตร 

2.3 ดำเนินการศึกษา /วิเคราะหขอมูล จากผูมีสวนไดเสียที่เกี ่ยวของกับหลักสูตร ไดแก นักศึกษา 

อาจารยผู สอน ผูบริหาร บัณฑิต ผู ปกครองนักศึกษาและผู ใชบัณฑิต โดยกำหนดประเด็นการประเมินให

ครอบคลุมในเรื่อง 

- หลักสูตร 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การวัดและประเมินผล 

- การบริหารจัดการหลักสูตร 

- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

- คุณภาพบัณฑิต 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามดัชนีบงชี ้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7  

โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

        จากการรวบรวมขอมูลการประเมินผลหลักสูตร จะทำใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั ้งใน

ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาจะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการวิชาการคณะ คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

บริหารของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงรายวิชาให

เหมาะสมทันทีที่พบปญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 5 ป ในรูปแบบของการวิจัย

ประเมินหลักสูตร โดยจะมีการสอบถามความคิดเห็นจากอาจารยผูสอน นักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคณุวุฒิ 

ดานหลักสูตร ซึ่งจะไดนำผลที่ไดมาพิจารณากำหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร ซึ่งประกอบดวยผู ทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารหลักสูตรและหัวหนาสาขาวิชา รวมวิพากษและ 

ใหคำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาการ  ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 



 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 































 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรา้งหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
          กับ มคอ.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561  

ข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

มคอ.1 กำหนด ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า 30 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า 84 หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า 94 
 2.1 วิชาแกน/วิชาบังคับ          ไม่น้อยกว่า    66  2.1 วิชาแกน/วิชาบังคับ          ไม่น้อยกว่า 78 
 - กลุ่มวิชาหลักท่ัวไปแห่งกฎหมาย   9 LA 1023 หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย 

LA 3112 นิติปรัชญา 
LA 3542 หลักวิชาชีพและจริยธรรมนักกฎหมาย 
LA 4002 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 

3 
2 
2 
2 

 - กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง              15 LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล 
LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย ์
LA 2023 มูลหนี้ 1 
LA 2062 มูลหนี้ 2 
LA 2033 ผลแห่งหนี้  
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว  
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก 

2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

 - กลุ่มวิชากฎหมายอาญา  6 LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป 
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด 

3 
3 

 - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  8 LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนญูและสถาบันการเมือง  
LA 2102 หลักท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 
LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

3 
2 
3 

 - กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธรุกิจ  6 LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจ 
LA 2142 กฎหมายว่าด้วยสญัญาทางพาณิชย์
 และธุรกิจ 1   
LA 2172 กฎหมายว่าด้วยสญัญาทางพาณิชย์
 และธุรกิจ 2   

3 
2 
 
2 

 - กลุ่มวิชากฎหมายวิธสีบัญญัติ  8 LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 
LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน 
LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

2 
2 
3 
4 



ข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

มคอ.1 กำหนด ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  5 LA 4013 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
LA 4022 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

3 
2 

 - กลุม่วิชากฎหมายเกีย่วกับการเปลีย่นแปลง
ทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

9 LA 3143 การเจรจาต่อรองและการร่างสญัญา 
LA 3303 การว่าความและศาลจำลอง 
LA 3313 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับวิชาชีพ 
            นิติศาสตร์ 1 
EG 5373 ภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับวิชาชีพ 
            นิติศาสตร์ 2 

3 
3 
3 
3 
 
3 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 
สถาบันอาจจัดกลุ่มในแนวทางตามตัวอย่างต่อไปนี้  

12  2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 
 

16 

 - กลุ่มวิชากฎหมายธรุกิจ และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

 LA 3002 กฎหมายว่าด้วยสญัญาทางพาณิชย์   
            และธุรกิจ 3  
LA 3072 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 
LA 3132 กฎหมายภาษีอากร 
LA 3162 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
LA 3172 กฎหมายป้องกันการผูกขาด 
LA 3182 สัมมนากฎหมายธรุกิจ 
LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย ์
LA 3202 กฎหมายธนาคาร 
LA 3252 กฎหมายล้มละลาย 
LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ 
LA 3092 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
            โรงแรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม 
LA 3412 กฎหมายการลงทุน 
LA 3602 กฎหมายศุลกากร 
LA 3612 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
             บันเทิง และสถานประกอบการ 
LA 3222 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 



ข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

มคอ.1 กำหนด ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต 

LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 
LA 3502 กฎหมายอาเซียน 

2 
2 

 - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญา  LA 1001 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
            ปราบปรามการทุจรติ 
LA 1022 นิติเวชศาสตร์   
LA 1042 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ 
            ยุติธรรมทางอาญา 
LA 3062 กฎหมายแรงงาน 
LA 3532 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 
LA 3582 กฎหมายการคลัง วินัยการคลัง และ 
             การงบประมาณ 
LA 3592 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
LA 3622 กฎหมายความรับผิดทางละเมดิของ 
            เจ้าหน้าท่ี 
LA 3632 กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
            การบริหารพัสดภุาครัฐ 
LA 3642 กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

1 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 

 - กลุ่มวิชากฎหมายสังคม สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 LA 1002 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
LA 1011 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและสตร ี
LA 3102 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
LA 3022 กฎหมายดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
LA 4012 กฎหมายกับการพัฒนา 
LA 3552 กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา 
LA 3562 กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง 
LA 3572 กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์สมุนไพร  
            และแพทย์ทางเลือก 
LA 3052 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ       
  สิ่งแวดล้อม 
LA 3312 กฎหมายที่ดินและนโยบายการใช้ที่ดิน 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 

         - กลุ่มวิชากฎหมายจีนและภาษาจีนสำหรับ
นักกฎหมาย 

 LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  ในประเทศจีน 

2 
 



ข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

มคอ.1 กำหนด ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต 

LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบันทาง
  กฎหมายของประเทศจีน 
LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน 
LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
            อสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน 
CN 3112 ภาษาจีนพื้นฐานสำหรบันักกฎหมาย 1 
CN 3122 ภาษาจีนพื้นฐานสำหรบันักกฎหมาย 2 

2 
 
2 
2 
 
2 
2 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 

ตารางที่ 2  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปรากฏ ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
พ.ศ. 2558 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(มคอ.1) 
 

หน่วยกิต 
โครงสร้างเดิม 

(ปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างใหม่ 
(ปรับปรุง  

พ.ศ. 2564) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 30 
วิชาบังคับ   23 23 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   6 6 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์   6 6 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ  
คณิตศาสตร ์

  2 2 

- กลุ่มวิชาภาษา   9 9 

วิชาเลือก   7 7 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 84 หน่วยกิต 94 94 

- กลุ่มวิชาเอกบังคับ   78 78 

- กลุ่มวิชาเอกเลือก   16 16 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 6 
รวม           ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 120 หน่วยกิต 130 หน่วยกิต  130 หน่วยกิต 

 



ตารางที่ 3  เปรียบเทียบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ  
              (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
1.  หมวดศึกษาท่ัวไป                  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต     1.  หมวดศึกษาท่ัวไป                  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

    1.1 วิชาบังคับ       23  หน่วยกิต     1.1 วิชาบังคับ        23  หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                              6  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                              6 
GE 1172 การดูแลและเสริมสร้าง 2(1/1-1/2-0) GE 1172 เหมือนเดมิ 2(1/1-1/2-0) 
 สุขภาพแบบองค์รวม     
GE 1082 โลกทัศน์กับการดำเนินชีวิต                   2(2/2-0-0) GE 1082 ปรับคำอธิบายรายวิชา 2(2/2-0-0) 

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต                    2(2/2-0-0) GE 1092 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                              6  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                              6 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก                        2(2/2-0-0) GE 1102 ปรับคำอธิบายรายวิชา 2(2/2-0-0) 
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                     2(2/2-0-0) GE 1112 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
GE 1142 จีนศึกษา                                        2(2/2-0-0) GE 1142 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์         

2  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์         

2 

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้       2(2/2-0-0) GE 1122 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
 กลุ่มวชิาภาษา                                    9  กลุ่มวชิาภาษา                                    9 
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร                     3(3/3-0-0) GE 1043 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1           3(2/2-1/2-0) GE 1053 เหมือนเดมิ 3(2/2-1/2-0) 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2           3(2/2-1/2-0) GE 1063 เหมือนเดมิ 3(2/2-1/2-0) 

    1.2 วิชาเลือก  ให้เลือกเรียนจาก                 7 หน่วยกิต 
            วิชาเลือกกลุ่มตา่ง ๆ ดังนี้ 

    1.2 วิชาเลือก   เหมือนเดิม        7 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                                กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                               
GE 2182 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 2(2/2-0-0) GE 2182 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
GE 2192 วัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย 2(2/2-0-0) GE 2192 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแก้ปญัหา 2(2/2-0-0) GE 2292 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
 ในชีวิตประจำวัน     

GE 2242 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) GE 2242 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  
    

GE 2102 
วิชาใหม่ 
เพศวิถีศึกษา 

 
2(2/2-0-0) 



หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
   GE 2202 กฎหมายกับสังคม 2(2/2-0-0) 
GE 2142 อาเซียนศึกษา                                       2(2/2-0-0) GE 2142 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
GE 2152 ผู้ประกอบการยุคใหม่                        2(2/2-0-0) GE 2152 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
GE 2162 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 2(2/2-0-0) GE 2162 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

GE 2212 ภาวะผู้นำกบัการจดัการ                     2(2/2-0-0) GE 2212 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์         
  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์         
 

CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-1/2-0) CS 1001 เหมือนเดมิ 1(0-1/2-0) 
 สำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน     
GE 2232 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2(2/2-0-0) GE 2232 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
 กลุ่มวิชาภาษา   กลุ่มวิชาภาษา  

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(2/2-0-0) GE 2122 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า    94 หน่วยกิต 

    2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                            78 หน่วยกิต     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                             78 หน่วยกิต 
EG 5363 ภาษาอังกฤษสำหรับ 

วิชาชีพนิติศาสตร์ 1   
3(2/2-1/2-0) EG 5363 เหมือนเดมิ 3(2/2-1/2-0) 

EG 5373 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร์ 2   

3(2/2-1/2-0) EG 5373 เหมือนเดมิ 3(2/2-1/2-0) 

LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล                      2(2/2-0-0) LA 1012 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 1023 หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย                   3(3/3-0-0) LA 1023 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 
LA 1033 กฎหมายอาญาหลักท่ัวไป                   3(3/3-0-0) LA 1033 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 

LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย์                    3(3/3-0-0) LA 2013 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 
LA 2023 มูลหนี้ 1                                     3(3/3-0-0) LA 2023 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 

LA 2033 ผลแห่งหนี้                                     3(3/3-0-0) LA 2033 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 
LA 2142 กฎหมายว่าด้วยสญัญา 

ทางพาณิชย์และธุรกจิ 1 
2(2/2-0-0) LA 2142 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0)                                                                 

LA 2052 กระบวนการยตุิธรรมและระบบ 2(2/2-0-0) LA 2052 ปรับคำอธิบายรายวิชา 2(2/2-0-0) 
 ศาลไทย       

LA 2062    มูลหนี้ 2                                        2(2/2-0-0) LA 2062    เหมือนเดมิ                                        2(2/2-0-0) 
LA 2172 กฎหมายว่าด้วยสญัญา 

ทางพาณิชย์และธุรกจิ 2 
2(2/2-0-0) LA 2172 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0)                                                                           

LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด              3(3/3-0-0) LA 2093 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 



หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LA 2102 หลักท่ัวไปเกีย่วกับกฎหมายมหาชน 2(2/2-0-0) LA 2102 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว                2(2/2-0-0) LA 3012 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจ         3(3/3-0-0) LA 3023 ปรับคำอธิบายรายวิชา 3(3/3-0-0) 
LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง             4(4/4-0-0)  LA 3034 เหมือนเดมิ 4(4/4-0-0)           

LA 3032 กฎหมายลักษณะพยาน                     2(2/2-0-0) LA 3032 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 2003 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน 3(3/3-0-0) LA 2003 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 
 การเมือง     
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก                     2(2/2-0-0) LA 3082 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา          3(3/3-0-0) LA 3093 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 
LA 3203 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง 
3(3/3-0-0) LA 3203 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 

LA 3112 นิติปรัชญา                                  2(2/2-0-0) LA 3112 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 4013 กฎหมายระหว่างประเทศ 

แผนกคดีเมือง 
3(3/3-0-0) LA 4013 เหมือนเดมิ 3(3/3-0-0) 

LA 4022   กฎหมายระหว่างประเทศ 
แผนกคดีบุคคล 

2(2/2-0-0) LA 4022   เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 4002 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2/2-0-0)                                                                       LA 4002 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3313 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กฎหมาย 
3(0-0-3/15) LA 3313 เหมือนเดมิ 3(0-0-3/15) 

LA 3123 การให้คำแนะนำกฎหมายและ 
การเจรจาต่อรอง 

3(2/2-1/2-0) LA 3123 ตัดออก 3(2/2-1/2-0) 

LA 3542 หลักวิชาชีพและจรยิธรรม 
นักกฎหมาย 

2(2/2-0-0) LA 3542 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 4033 การร่างสญัญาและการว่าความ 3(2/2-1/2-0) LA 4033 ตัดออก 3(2/2-1/2-0) 

    
LA 3143 

วิชาใหม่ 
การเจรจาต่อรองและการร่างสญัญา  

 
3(3/3-0-0) 

    
LA 3303 

วิชาใหม่ 
การว่าความและศาลจำลอง  

 
3(3/3-0-0) 

    2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก                            16  หน่วยกิต     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก                              16 หน่วยกิต 

CN 3763 ภาษาจีนสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 1     3(2/2-1/2-0) CN 3763 ตัดออก 3(2/2-1/2-0) 
CN 3773 ภาษาจีนสำหรับวิชาชีพนิติศาสตร์ 2     3(2/2-1/2-0) CN 3773 ตัดออก 3(2/2-1/2-0) 

      



หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
    

CN 3112 
วิชาใหม่ 
ภาษาจีนพืน้ฐานสำหรับนกักฎหมาย 1 

 
2(2/2-0-0) 

    
CN 3122 

วิชาใหม่ 
ภาษาจีนพืน้ฐานสำหรับนกักฎหมาย 2 

 
2(2/2-0-0) 

LA 1001 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

1(1/1-0-0) LA 1001 เหมือนเดมิ 1(1/1-0-0) 

LA 1002 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพตดิ 2(2/2-0-0) LA 1002 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 1011 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและสตร ี 1(1/1-0-0) LA 1011 เหมือนเดมิ 1(1/1-0-0) 
LA 1022 นิติเวชศาสตร ์ 2(2/2-0-0) LA 1022 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 1042 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 
2(2/2-0-0) LA 1042 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 3162 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                2(2/2-0-0) LA 3162 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3172 กฎหมายป้องกันการผูกขาด                  2(2/2-0-0) LA 3172 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ                         2(2/2-0-0) LA 3182 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย์                           2(2/2-0-0) LA 3192 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3202 กฎหมายธนาคาร                             2(2/2-0-0) LA 3202 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3102 กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค                  2(2/2-0-0) LA 3102 ปรับคำอธิบายรายวิชา                                                                                  2(2/2-0-0) 
LA 3222 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ           2(2/2-0-0) LA 3222 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3242 กฎหมายธรุกิจระหว่างประเทศ            2(2/2-0-0) LA 3242 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3252 กฎหมายล้มละลาย                           2(2/2-0-0) LA 3252 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกจิ                       2(2/2-0-0) LA 3272 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3312 กฎหมายที่ดนิและนโยบายการใช้ที่ดนิ   2(2/2-0-0) LA 3312 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3332 กฎหมายการท่องเที่ยว                      2(2/2-0-0) LA 3092 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

โรงแรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ปรับ รหัสวิชา ชื ่อวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และคำอธิบายรายวิชา  

2(2/2-0-0) 

LA 3052 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

2(2/2-0-0) LA 3052 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0) LA 3362 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 3412 กฎหมายการลงทุน                         2(2/2-0-0) LA 3412 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ 

ธุรกิจในประเทศจีน 
2(2/2-0-0) LA 3452 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 



หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบัน 

ทางกฎหมายของประเทศจีน 
2(2/2-0-0) LA 3462 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน           2(2/2-0-0) LA 3472 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน 
2(2/2-0-0) LA 3482 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 3002 กฎหมายว่าด้วยสญัญา 
ทางพาณิชย์และธุรกจิ 3   

2(2/2-0-0) LA 3002 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 4012 กฎหมายกับการพัฒนา 2(2/2-0-0) LA 4012 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3062 กฎหมายแรงงาน 2(2/2-0-0) LA 3062 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

LA 3072 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ                    2(2/2-0-0) LA 3072 เหมือนเดมิ                    2(2/2-0-0) 
LA 3132 กฎหมายภาษีอากร 2(2/2-0-0) LA 3132 ปรับคำอธิบายรายวิชา                                                                                  2(2/2-0-0) 
LA 3502 กฎหมายอาเซียน                                2(2/2-0-0) LA 3502 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 
LA 3522 กฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศ          2(2/2-0-0) LA 3022 กฎหมายดิจิทัลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ปรับ รหสัวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และคำอธิบายรายวิชา 

2(2/2-0-0) 

LA 3532 การร่างกฎหมายและกระบวนการ 
นิติบัญญตัิ     

2(2/2-0-0) LA 3532 เหมือนเดมิ 2(2/2-0-0) 

    
LA 3552 

วิชาใหม่ 
กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา  

 
2(2/2-0-0) 

    
LA 3562 

วิชาใหม่ 
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง  

 
2(2/2-0-0) 

    
LA 3572 

วิชาใหม่ 
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และแพทย์ทางเลือก  

 
2(2/2-0-0) 

    
LA 3582 

วิชาใหม่ 
กฎหมายการคลัง วินัยการคลัง และ
การงบประมาณ  

 
2(2/2-0-0) 

    
LA 3592 

วิชาใหม่ 
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  

 
2(2/2-0-0) 

    
LA 3602 

วิชาใหม่ 
กฎหมายศุลกากร  

 
2(2/2-0-0) 



หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
    

LA 3612 
วิชาใหม่ 
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
บันเทิง และสถานประกอบการ 

 
2(2/2-0-0) 

    
LA 3622 

วิชาใหม่ 
กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี 

 
2(2/2-0-0) 

    
LA 3632 

วิชาใหม่ 
กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  

 
2(2/2-0-0) 

    
LA 3642 

วิชาใหม่ 
กฎหมายผังเมืองและการควบคุม
อาคาร 

 
2(2/2-0-0) 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ได้ตามความสนใจ 

ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 

LA 1003 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ได้ตามความสนใจ และเปิดวิชาใหม่ 
สำหรับนักศึกษาทุกคณะวิชา 
วิชาใหม่ 
วัยใสใจสะอาด  

ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

3(3/3-0-0) 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ผลงานทางวิชาการอาจารยป์ระจ าหลักสูตร/อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ-นามสกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย 

     ผลงานทางวิชาการ (ใส่ข้อมูลตามรปูแบบบรรณานุกรม) 
 

ชื่อผลงานและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
งานวิจัย นิก สุนทรธัย และคณะ. (2562) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  

ในต าบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ” น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : 1375-1387. 

      
 

            



     ผลงานทางวิชาการอาจารยป์ระจ าหลักสูตร/อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ชื่อ-นามสกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารยช์.ชยินทร์  เพ็ชญไพศษิฎ์ 

     ผลงานทางวิชาการ (ใส่ข้อมูลตามรปูแบบบรรณานุกรม) 

 
ชื่อผลงานและการตีพิมพ์เผยแพร่ 

หนังสือ/ต ารา ช.ชยินทร์  เพ็ชญไพศิษฎ์ (2560)  กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ. พิมพ์ครั้งที่ 3  สมุทรปราการ :โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 403 หน้า. 

บทความวิชาการ ช.ชยินทร์  เพ็ชญไพศิษฎ์ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). “ข้อสังเกตบางประการที่เก่ียวกับหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยตามค าพิพากษาฎีกา”. วารสารวิชาการ  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 10(1) :1-12. 
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ชื่อ-นามสกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชยั สุนทรอนันตชยั 

     ผลงานทางวิชาการ (ใส่ข้อมูลตามรปูแบบบรรณานุกรม) 
 

ชื่อผลงานและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
งานวิจัย 1.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย และคณะ. (มกราคม-มิถุนายน 2561). “มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและ 

การคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล.” วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 8(2) : 107-126 

2. ภุชงค์ เสนานุช และธนาชัย สุนทรอนันตชัย. (มกราคม-มิถุนายน 2561). “การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบเพื่อลด 
ความเหลื่อมล ้าทางสังคม” วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 26(1) : 95-119. 
3.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย และคณะ (มีนาคม-เมษายน 2562). “การพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตาม
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ.” วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 11(2) : 93-107. 
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ชื่อ-นามสกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เต็งพงศธร 

     ผลงานทางวิชาการ (ใส่ข้อมูลตามรปูแบบบรรณานุกรม) 
 

ชื่อผลงานและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
บทความวิชาการ วุฒิชัย เต็งพงศธร. (กรกฎาคม-ธันวาคม. 2560) ข้อสังเกตกฎหมายบางประการในค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3577/2551. วารสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ,  8(1) : 93-99   
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ชื่อ-นามสกลุ อาจารย์ศิรินทร์พร ธารมัต ิ

     ผลงานทางวิชาการ (ใส่ข้อมูลตามรปูแบบบรรณานุกรม) 
 

ชื่อผลงานและการตีพิมพ์เผยแพร่ 

บทความวิชาการ ศิรินทร์พร ธารมัติ. (มกราคม-มิถุนายน 2562). ผลของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (9/2) : 1-16 

      
 

            




