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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

สาขาวิชา/ วิทยาลัย/ คณะ  สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาโท) คณะนิติศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร   25480531109395 
ภาษาไทย:    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต    

    ภาษาอังกฤษ :  MASTER OF LAWS PROGRAM  
  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย):   นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย):    น.ม. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Master of Laws     
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   LL.M.  

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

   ไม่มี 
    มี โปรดระบุ  

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท 
 หลักสูตรปริญญาเอก 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็น  

      อย่างดี 
 อ่ืนๆ       

 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 - ชื่อสถาบัน       
 - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน       

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 - ชื่อสถาบัน      ประเทศ       
 - รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)  

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)  
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 

       เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
  ได้พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมคร้ังที ่9/2559 

เมื่อวันที่ 8 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2559 
   ไดร้ับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ  ในคราวประชุมสมัยสามัญ 

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 จะเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2561  

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) ผู้พิพากษา 
(2) อัยการ 
(3) ทหารหรือต ารวจ 
(4) นิติกร 
(5) เจ้าพนักงานของรัฐ 
(6) นักวิชาการ 
(7) อาจารย์ 
(8) ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย 
(9) ผู้บริหารหรือลูกจ้างขององค์กรธุรกิจต่างๆ 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
ล าดับ 

ช่ือ – สกุล 
เลขประจ าตัวบตัร

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 
สาขาวิชา 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
 ที่

ส าเรจ็ 
1 นายดิเรก  

ควรสมาคม 
3-5007-0010xxxx รอง

ศาสตราจารย ์
น.ม. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 
2546 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2528 

2. นายเขตไท 
ลังการ์พินธ์ุ 

3-5106-0000xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
in Law 

กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

Warwick 
University, 
England 

2543 
 

น.ม. 
 

นิติศาสตร ์
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2535 

น.บ. 
 

นิติศาสตร ์
 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2527 

3. นายสัญลักข์   
ปัญวัฒนลิขิต 

3-1017-0186xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

น.ด. กฎหมาย
อาญา 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2551 

น .ม.  
 

กฎหมาย
อาญา 

 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2540 

น.บ. 
 

นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2534 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นสังคมการท างานที่ประชาชนมีรายได้ปานกลางซึ่งอยู่
ในช่วงสังคมเกษตรกรรมพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมหนัก ตามล าดับ ซึ่งมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและการ
ส่งออก แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงมีความ
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงสมรรถนะ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึง
มุ่งเน้นตอบสนองการผลิตก าลังคนที่มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ อีกท้ังเป็น
การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมไทยประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมที่ เปลี่ยนแปลงตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ                 

ที่หลากหลาย เพราะ การขาดทักษะ การคิด การวิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม    
ที่เหมาะสม เพ่ือการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมสังคมให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับ
กระแสใหม่ของโลกได้เป็นปัจจุบัน ความยากจนความเหลื่อมล้ าลดลง แต่ยังเป็นสาเหตุส าคัญที่น าไป     
สู่ความขัดแย้งในสังคม เพราะคนที่มีทักษะสูงจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่คนที่มีทักษะต่ าจะตกงาน ผลิตภาพ
การผลิตแรงงานไทยจึงมีคุณภาพต่ า ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้งปริมาณและ
คุณภาพเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  ประเทศไทย
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ท าให้ภาระทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น อัตราการพ่ึงพาของ
ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น มีแนวโน้มต้องพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือน
บ้าน ในการวางแผนหลักสูตรจึงมุ่งเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิตในอนาคตให้มีความรู้  คุณวุฒิ            
ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายที่สูงขึ้น เพ่ือน าความรู้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่และ
น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับโลกปัจจุบันที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งมีความ
ต่างวัย ต่างภูมิหลังของวัฒนธรรมและสังคม  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
     ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสืบเนื่องจากการพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหม่เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสภาพสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง 
การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตต้องมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ความสามารถทางกฎหมายอย่างมีคุณภาพ เพ่ือน าองค์ความรู้จากการศึกษาอย่างเป็นระบบไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะน าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการ
ยอมรับในตลาดแรงงานปัจจุบัน  
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 ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาน าความรู้จากการศึกษาเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ซึ่ง 
เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหัวข้อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยแห่งชาติ 
ตลอดถึงด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้บัณฑิตน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในต าแหน่งงานของตนในปัจจุบันให้สูงยิ่งขึ้น    
โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและด้านประชาคมอาเซียน 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ความสัมพันธ์ของหลักสูตรมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ อันเป็น 

พันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยพายัพ คือ สัจจะ-บริการ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความดีเลิศด้านวิชาการ 
เปี่ยมด้วยคุณธรรม และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการรับใช้สังคม  
 
 13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน      
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  

 ไม่มีความสัมพันธ์ 
 มีความสัมพันธ์ ดังนี้ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร  
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเน้นการให้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายรอบด้านแก่นักศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการวิจัย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและมีความทันสมัยกับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอันเกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และระบบ
การเมือง ทั้งสามารถบูรณาการความรู้ทางกฎหมายควบคู่ไปกับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้
หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สัจจะ บริการ”  
   

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี สาขาวิชา      
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  

1. มีความสามารถ คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และท าวิจัยทางกฎหมายได้ด้วยตัวเอง 
               2. มีทักษะและน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพในองค์กรของรัฐและเอกชนได้อย่าง 
     มีประสิทธิภาพ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
  3. มีความสามารถบูรณาการความรู้ทางนิติศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได ้

 อ่ืนๆ  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานหลักสูตร 1.การจัดท าและบรหิารหลักสตูรให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา  
 

- มคอ. 2  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสตูร  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานวิชาการ 

 2.การจัดท า มคอ. 3 , มคอ. 5, มคอ. 
7 ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- มคอ. 3  
- มคอ. 5  
- มคอ. 7 

 3.การประเมินหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

- มคอ. 7 

การเรยีนการสอน 1.การจัดหาอาจารย์ที่มคีุณสมบตัติาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

-  รายช่ือและรายละเอียดของอาจารย์ผู้ที่
เกี่ยวข้องในหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.การพิจารณารายละเอียดของ
รายวิชา ข้อสอบและผลการสอบ 

- มคอ. 3  
- มคอ. 5  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานวิชาการ 

 3.การจัดหาหนังสือและวารสารที่
เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกปี
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึง
องค์ความรู้ของสาขาวิชาอย่างแท้จริง 

- จ านวนหนังสือและวารสาร 
 

 4.การจัดโครงการช่วยเหลือ ก ากับ 
ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

-จ านวนผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
-จ านวนบทความ 
 

การพัฒนานักศึกษา 1.ส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม 
อบรม หรือสมัมนา เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้อย่างหลากหลาย ท้ังใน
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ   

- จ านวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม อบรม
หรือสัมมนา 
 

2.ส่งเสริมให้นักศึกษาตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

-  จ านวนของนักศึกษาที่ มีบทความตีพิมพ์
เผยแพร่หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

3.ส่ ง เสริม ให้นักศึกษาเป็นผู้ ช่ วย
นักวิจัยของอาจารย์  
 

- จ านวนของนักศึกษาท่ีเป็นผู้ช่วยนักวิจัย 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4.ส่งเสรมิให้นักศึกษามสี่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ หรือ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมที่มหาวิทยาลยัหรือ
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดขึ้น 

- จ านวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในกจิกรรม/
โครงการด้านการบริการวิชาการหรือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

การวิจัย 1.การก าหนดเป้าหมายของอาจารย์
ในการผลิตผลงานวิจัย และเผยแพร่
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง  

- จ านวนทุนวิจัยและบทความวิจยัของอาจารย์ 

การพัฒนาบุคลากร 1.การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการ
อบรม สัมมนาทางวิชาการ  

- จ านวนของอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา
ทางวิชาการ  

2.การส่งเสริมให้อาจารยผ์ลติผลงาน
ทางวิชาการและน าเสนอผลงานทาง
วิชาการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

- จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

การบริการวิชาการ 
สู่สังคม 

1.การให้บริการด้านการบริการ
วิชาการสู่สังคมในประเด็นต่างๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  

- จ านวนของอาจารย์และนักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ใหก้าร 

บริการด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี

การศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษา
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์  

แต่เพ่ิมชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  
 มีภาคฤดูร้อน   จ านวน       ภาค  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห ์
ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม – ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 มกราคม – พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม 5 
  
     2.1.2  วัน-เวลา 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ  

      วันศุกร์ เวลา 17.30-20.30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบนัการศึกษาท้ังในและต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษาให้การรับรอง 

 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
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ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม   

   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
 มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า ... ปี 
 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (โปรดระบุ) 
 

2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ  
  อ่ืนๆ   

         - การสอบข้อเขียนทางด้านกฎหมายและภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1.นักศึกษายังไม่มีทักษะในการสืบค้น ค้นคว้า และการวิเคราะห์ ตลอดจนการเรียบเรียงข้อมูล
เพ่ือเขียนงานทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.ความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
 

 2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1.การจัดอบรม/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการสืบค้นและค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย  
 และด้านการเขียนงานทางวิชาการในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย  

 2.การจัดอบรม/กิจกรรม เพื่อเสริมความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะที่เก่ียวข้อง 
 กับกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 12 12 12 12 12 

ช้ันปีท่ี 2  10 10 10 10 

รวม 12 22 22 22 22 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 10 10 10 
 

แผน ข 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 8 8 8 8 8 

ช้ันปีท่ี 2  8 8 8 8 

รวม 8 16 16 16 16 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 8 8 8 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าเล่าเรียน 
   

1,032,000.00  
    

1,971,600.00  
    

1,971,600.00  
    

1,971,600.00  
   

1,971,600.00  

ค่าบ ารุงการศึกษา 
       

480,000.00  
       

912,000.00  
       

912,000.00  
       

912,000.00  
       

912,000.00  

ค่าธรรมเนียม 
       

384,000.00  
       

684,600.00  
       

684,600.00  
       

684,600.00  
       

684,600.00  

ค่าเบ็ดเตลด็ 
         

52,000.00  
         

53,800.00  
         

53,800.00  
         

53,800.00  
         

53,800.00  
รวม 1,948,000.00 3,622,000.00 3,622,000.00 3,622,000.00 3,622,000.00 

รวมรายรับ 1,948,000.00 3,622,000.00 3,622,000.00 3,622,000.00 3,622,000.00 
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 
หมวด ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเงินเดือน 1,527,000.00 1,603,000.00 1,683,000.00 1,767,000.00 1,855,000.00 
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 301,200.00 301,200.00 301,200.00 301,200.00 301,200.00 

ค่าตอบแทน 150,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ค่างานบริหารทั่วไป 192,000.00 312,000.00 312,000.00 312,000.00 312,000.00 

ค่าวัสดสุ านักงานและ 
ค่าบ ารุงรักษา 

 
131,000.00 

 
131,000.00 

 
131,000.00 

 
131,000.00 

 
131,000.00 

ค่าทรัพย์สินต่างๆ 292,000.00 292,000.00 292,000.00 292,000.00 292,000.00 

ค่าสวัสดิการ 
(ค่ารักษาพยาบาล) 

 
28,000.00 

 
53,200.00 

 
53,200.00 

 
53,200.00 

 
53,200.00 

ค่าวิชาการ 
(งบสัมมนาภายนอก /
ภายใน) 

24,000.00 
 

24,000.00 

 

24,000.00 

 

24,000.00 

 

24,000.00 

ค่าการบริการนักศึกษา 
(งบฯกิจกรรมนักศึกษา) 

110,000.00 
 

173,000.00 

 

173,000.00 

 

173,000.00 

 

173,000.00 

รวมรายจ่าย 2,693,200.00 3,089,400.00 3,269,400.00 3,353,400.00 3,441,400.00 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เ พ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยปฏิบัติตามข้อก าหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ .ศ.  2548               
ระดับบัณฑิตศึกษา หมวด 10 หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา และหมวด 12 ว่าด้วยวิธีการ     
รับนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ (เอกสาร ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้  

 แผน ก แบบ ก 2 วิชาเสริมพ้ืนฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
    ศึกษารายวิชา  27 หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 

  แผน ข  วิชาเสริมพ้ืนฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
    ศึกษารายวิชา  33 หน่วยกิต 
    การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 

 
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ แผน ข การค้นคว้าอิสระ 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 ความหมายของรหัส และเลขประจ ารายวิชา 
รหัสประจ ารายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรย่อตามสาขาวิชา และตัวเลขแสดง

ความหมาย ดังนี้ 
  1) อักษรย่อ 
  กม. หมายถึง  กฎหมาย  

LA  หมายถึง  Law    
    

  2) ตัวเลข ประกอบด้วยเลข 3 หลัก ได้แก่ เลขหลักร้อย เลขหลักสิบ และเลข
หลักหน่วย ดังนี้ 

   2.1) เลขหลักร้อย 
 เลข 5   หมายถึงวิชาเสริมพืน้ฐาน 
 เลข 6       แสดงวิชาบังคบั 
 เลข 7              แสดงวิชาเลือก    

   2.2) เลขหลักสิบ 
 เลข 0   แสดงวิชาบังคบั หรือวิชาเสริมพืน้ฐาน 
 เลข 1, 2  แสดงวิชาของกลุ่มกฎหมายเอกชน 

เลข 3 แสดงวิชาของกลุ่มกฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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    เลข 4  แสดงวิชาของกลุ่มกฎหมายธุรกิจ 
    เลข 5, 6 แสดงวิชาของกลุ่มกฎหมายมหาชน 
    เลข 7, 8 แสดงวิชาของกลุ่มกฎหมาย 

ระหว่างประเทศ 
    เลข 9  แสดงวิชาของกลุ่มกฎหมายอ่ืน 
 
   2.3) เลขหลักหน่วย 

 เลขคี่  แสดงวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 เป็นหลัก 
 เลขคู่  แสดงวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 เป็นหลัก 

 2.4) นอกจากนี้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาได้ก าหนดรหัส
รายวิชา ดังนี้ 

 797  แสดงรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 799  แสดงรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

 หลังตัวเลขประจ ารายวิชาเป็นตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต ก าหนดตามรูปแบบ ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ-จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3.1.3.2 วิชาบังคับก่อน 

วิชาบังคับก่อนหมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวิชาบังคับ
ก่อน จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดย
นักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้รับอักษรระดับคะแนน A, B+, B, 
C+ หรือ C หรืออักษร P, CE หรือ CS 

 
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (FOUNDATION COURSES) 

นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิต (เว้นแต่กรณีท่ี
นักศึกษาเคยศึกษาวิชาดังกล่าวข้างต้นและสอบผ่านตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป นักศึกษามีสิทธิขอ
ยกเว้นรายวิชาดังกล่าวได้ โดยการยกเว้นดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหรือคณะกรรมการอ่ืนที่เรียกชื่อท านองเดียวกัน) ซึ่งประกอบด้วย
วิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 
กม.501 กฎหมายเปรียบเทียบและระบบกฎหมายหลักของโลก 0(3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 501 COMPARATIVE LAW AND MAJOR LEGAL 

SYSTEMS OF THE WORLD) 
 

กม.502   ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย 0(3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 502 ENGLISH FOR LEGAL RESEARCH)  
กม.503   นิติปรัชญา 0(3-0-9) หน่วยกิต 
 
 
 

(LA 503 PHILOSOPHY OF LAW)  
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2. หมวดวิชาบังคับ (CORE COURSES) 
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจ านวน  15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

   
กม.601 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 601 ADVANCED CIVIL AND COMMERCIAL  LAW)  
กม.602 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง                                                            3(3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 602 ADVANCED INTERNATIONAL LAW)  
กม.603    กฎหมายอาญาชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 603 ADVANCED CRIMINAL  LAW)  
กม.605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 605 ADVANCED PUBLIC  LAW)  
กม.607 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 607 RESEARCH METHODOLOGY IN LAW)  

 
3. หมวดวิชาเลือก (ELECTIVE COURSES) 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
นักศึกษาแผน ข  ต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
โดยนักศึกษาทั้ง 2 แผนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาต่างๆ ในกลุ่มหนึ่ง

กลุ่มใดหรือหลายกลุ่มวิชาได้ ซึ่งแยกออกเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 

กม.731 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง 3   (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 731 ADVANCED CRIMINOLOGY AND 

PENOLOGY) 
 

กม.732 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 3  (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 732 ADVANCED CRIMINAL PROCEDURE)  
กม.733 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3  (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 733 CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION)  
กม.734 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 734 LAW OF ECONOMIC CRIMES)  
กม.735 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 735 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW)  

           
3.2 กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ  

กม.741 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 741 BANKRUPTCY AND BUSINESS 

REORGANIZATION LAW ) 
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กม.742 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3  (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 742 INTELLECTUAL PROPERTY LAW)  
กม.743 ปัญหากฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท 3   (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 743  PROBLEMS IN COMPANY AND 

PARTNERSHIP LAW) 
 

กม.745 กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 745 INSURANCE LAW AND RISK MANAGEMENT)  
กม.746 ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี 3  (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 746 PROBLEMS IN LAW OF ADMIRALTY)  
กม.747 ปัญหากฎหมายป้ องกันการผู กขาดและการกี ดกัน          

ทางการค้า 
 3  (3-0-9) หน่วยกิต 

 (LA  747  PROBLEMS IN ANTITRUST LAW AND 
TRADE BARRIERS) 

 

กม.748 กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ 3   (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA  748  LAW AND TAX PLANNING)  
กม.749 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3  (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA  749  INTERNATIONAL TRADE LAW)  

 
3.3 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

กม.751 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง 3    (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA  751 ADVANCED CONSTITUTIONAL  LAW)  
กม.752 กฎหมายปกครองชั้นสูง 3   (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 752  ADVANCED ADMINISTRATIVE LAW)  
กม.757 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3  (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 757  ADMINISTRATIVE ORGANIZATION LAW)  
กม.758 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 758  LAW OF INFORMATION TECHNOLOGY 

AND COMMUNICATION)  
 

กม.759 กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 759  LAW OF  PUBLIC SERVICE)  
กม.761 กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 761  FISCAL LAW AND TAXATION OF LOCAL 

GOVERNMENT) 
 

กม.762 กฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 762  LAW OF ADMINISTRATIVE  COURT AND  

PROCEDURE ) 
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กม.764 กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาความ    
ศาลรัฐธรรมนูญ          

3 (3-0-9) หน่วยกิต 

 (LA 764  LAW OF CONSTITUTIONAL COURT AND 
PROCEDURE) 

 

  
3.4 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

กม.771 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 3   (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 771  INTERNATIONAL LAW OF THE SEA)    
กม.772 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง      3  (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 772  ADVANCED INTERNATIONAL 

ORGANIZATION LAW) 
 

กม.773 กฎหมายสนธิสัญญา 3  (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA   773 LAW OF TREATY)  
กม.774 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 774  RULES ON CONFLICT OF LAW)  
กม.775 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 775 INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW)  
กม.776 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA  776 LAW OF INTERNATIONAL BUSINESS 

TRANSACTIONS) 
 

กม.778 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA  778 INTERNATIONAL TAXATION LAW)  
กม.779 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA  779 COMPARATIVE  INVESTMENT  LAW)  
กม.781 อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA  781 INTERNATIONAL  COMMERCIAL  

ARBITRATION) 
 

กม.782 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA  782  INTERNATIONAL ECONOMIC LAW)  

  
3.5 กลุ่มวิชากฎหมายอ่ืน 

กม.791 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ 3   (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 791  COMPARATIVE EVIDENCE LAW)    
กม.792 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3  (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 792 ADVANCED LABOUR LAW)   
กม.793 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง   3  (3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 793  ADVANCED CIVIL PROCEDURE LAW)  
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กม.794 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 794  ADVANCED ENVIRONMENTAL LAW)  

  
4. วิทยานิพนธ์ (THESIS) 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในแผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์จ านวน  12 
หน่วยกิต คือ 

 
กม.799   วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) หน่วยกิต 
 (LA 799 THESIS)  

 
5. การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY) 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผน ข  จะต้องเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ จ านวน  6 หน่วยกิต คือ 
 
กม. 797 การค้นคว้าอิสระ    6(0-0-18) หน่วยกิต 
 (LA 797 INDEPENDENT STUDY)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 
 

ช้ันปีท่ี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 กม.501 กฎหมายเปรียบเทียบ

และระบบกฎหมายหลัก
ของโลก 

0(3-0-9) 
 

กม.502 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
ทางกฎหมาย 

0(3-0-9) 

กม.601 กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ช้ันสูง 

3(3-0-9) กม.602 
 

กฎหมายระหว่างประเทศ
ช้ันสูง 

3(3-0-9) 

กม.603 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3(3-0-9) กม.607 ระเบียบวิธีวิจยัทาง
นิติศาสตร ์

3(3-0-9) 

กม.605 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3(3-0-9)  วิชาเลือก  3(3-0-9) 
รวม 9 รวม 9 

2 กม.503 นิติปรัชญา 0(3-0-9) กม.799 วิทยานิพนธ์  12(0-0-
36) 

วิชาเลือก  3(3-0-9)  
วิชาเลือก  3(3-0-9) 
วิชาเลือก  3(3-0-9) 

รวม 9 รวม 12 
 
3.1.4.2 แผนการศึกษา แผน ข การค้นคว้าอิสระ 
 

ช้ันปีท่ี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 กม.501 กฎหมายเปรียบเทียบ

และระบบกฎหมายหลัก
ของโลก 

0(3-0-9) 
 

กม.502 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
ทางกฎหมาย 

0(3-0-9) 

กม.601 กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ช้ันสูง 

3(3-0-9) กม.602 
 

กฎหมายระหว่างประเทศ
ช้ันสูง 

3(3-0-9) 

กม.603 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3(3-0-9) กม.607 ระเบียบวิธีวิจยัทาง
นิติศาสตร ์

3(3-0-9) 

กม.605 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3(3-0-9)  วิชาเลือก  3(3-0-9) 
รวม 9 รวม 9 

2 กม.503 นิติปรัชญา 0(3-0-9) วิชาเลือก  3(3-0-9) 
วิชาเลือก  3(3-0-9)   วิชาเลือก  3(3-0-9) 
วิชาเลือก  3(3-0-9)   กม.797 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-18) 
วิชาเลือก  3(3-0-9)  

รวม 9 รวม 12 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา  
(เอกสาร ภาคผนวก ข) 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วจิัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เอกสาร ภาคผนวก ค) 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา 
ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ไม่มี 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวบตัร

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 
สาขาวิชา 

สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จ 

1 นายดิเรก 
ควรสมาคม* 

3-5007-0010xxxx รอง
ศาสตราจารย ์

น.ม. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2546 

น.บ. 
 

นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2528 

2 นายเขตไท  
ลังการ์พินธ์ุ* 
 

3-5106-0000xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
in Law 

กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

Warwick 
University, 
England 

2543 
 

น.ม. 
 

นิติศาสตร ์
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2535 

น.บ. 
 

นิติศาสตร ์
 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2527 

3 นายสัญลักข์  
ปัญวัฒน
ลิขิต* 

3-1017-0186xxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

น.ด. กฎหมาย
อาญา 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2551 

น .ม.  
 

กฎหมาย
อาญา 

 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2540 

น.บ. 
 

นิติศาสตร ์
 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2534 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 
5.1 วิทยานิพนธ์ 

5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางนิติศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพ่ือค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถ 

น าไปประยุกต์ได้ 
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

5.1.2.1 วินิจฉัยและจัดการตลอดจนให้ข้อสรุปปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม            
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายตามค่านิยมอันดีงาม ตามหลักวิชาการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพด้านกฎหมาย 

5.1.2.2 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาระของวิชา
กฎหมายอย่าง ถ่องแท้ 

5.1.2.3 สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎี มาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

5.1.2.4 สามารถน าความรู้หลักการ ทฤษฎี มาใช้ในการวิจัย และการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพกฎหมาย เพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ทางกฎหมาย และ/หรือน าความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย           
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ 

5.1.2.5 สามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ๆ ได ้
5.1.2.6 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ โดยอาศัยทักษะด้านกฎหมาย    

เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เก่ียวข้อง 
5.1.2.7 สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย  สิ่งตีพิมพ์    

ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม
หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหา   
ที่ซับซ้อนทางกฎหมายได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ 

5.1.2.8 สามารถด าเนินงานด้านการวิจัย หรือการค้นคว้าทางวิชาการอ่ืนด้วยตนเอง 
โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยด้านนิติศาสตร์ และให้
ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางกฎหมายที่มีอยู่เดิม    
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

5.1.2.9 สามารถแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากได้        
ด้วยตนเอง 

5.1.2.10 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมิน 
ตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

5.1.2.11 มีความรับผิดชอบในการงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนใน      
การแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายได้อย่างเหมาะสม 

5.1.2.12 สามารถริเริ่มแสดงประเด็นและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก 
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีจุดยืนได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ในการท างานของกลุ่ม  
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5.1.2.13 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอ     
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
 

5.1.3 ช่วงเวลา  
5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อ 

      เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
      สอบผ่านรายวิชาบังคับท้ังหมดตามหลักสูตร 
     ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 

5.1.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ 
      สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร จ านวน 27 หน่วยกิต 
      ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
     ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
     ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ที่นักศึกษา 
          สังกัด 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
 

5.1.5 การเตรียมการ  
มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้ค าแนะน า และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
ดังนี้ 
5.1.5.1 มีคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
5.1.5.2 ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ   

โครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
5.1.5.3 จัดเตรียมระบบฐานข้อมูล เพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท า 

วิทยานิพนธ์ 
5.1.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการประมวลผลข้อมูล และ

โปรแกรมฐานข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน 
 
5.1.6 กระบวนการประเมินผล  

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และกลไกส าหรับการทวนสอบ 
มาตรฐาน ดังนี้  

5.1.6.1 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย      
โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่ งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร              
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์



23 
 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.1.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การน าเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของ
นักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

5.1.6.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
5.1.6.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

5.1.6.5 ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
วิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพผลงานของผู้ อ่ืน      
หรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น 

 
5.2 การค้นคว้าอิสระ 

5.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางนิติศาสตร์ ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษา

สนใจ เพื่อค้นพบความรู้ และสามารถประยุกต์ได้ 
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

5.2.2.1 วินิจฉัยและจัดการตลอดจนให้ข้อสรุปปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม            
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายตามค่านิยมอันดีงาม ตามหลักวิชาการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพด้านกฎหมาย 

5.2.2.2 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาระของวิชา
กฎหมายอย่างถ่องแท้ 

5.2.2.3 สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎี มาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

5.2.2.4 สามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ๆ ได ้
5.2.2.5 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ โดยอาศัยทักษะด้านกฎหมาย   

เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เก่ียวข้อง 
5.2.2.6 สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง

วิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหา         
ที่ซับซ้อนทางกฎหมายได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ 

5.2.2.7 สามารถด าเนินงานด้านการวิจัย หรือการค้นคว้าทางวิชาการอ่ืนด้วยตนเอง 
โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยด้านนิติศาสตร์ และให้
ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางกฎหมายที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยส าคัญ 
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5.2.2.8 สามารถแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากได้        
ด้วยตนเอง 

5.2.2.9 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้  
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

5.2.2.10 มีความรับผิดชอบในการงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนในการ 
แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้อย่างเหมาะสม 

5.2.2.11 สามารถริเริ่มแสดงประเด็นและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากท้ัง 
ส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีจุดยืนได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ในการท างานของกลุ่ม  

5.2.2.12 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 
5.2.3 ช่วงเวลา 

5.2.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อ 
      เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
      สอบผ่านรายวิชาบังคับท้ังหมดตามหลักสูตร 
     ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 

5.2.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ และสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
ได้ต่อเมื่อ 

 สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร จ านวน 33 หน่วยกิต 
 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
 สอบผ่านประมวลความรู้ข้อเขียน 
 สอบผ่านประมวลความรู้ปากเปล่า 
 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ที่นักศึกษาสังกัด 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
5.2.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
 

5.2.5 การเตรียมการ  
  มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้ค าแนะน า และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา

ในรูปแบบเดียวกับการท าวิทยานิพนธ์ในข้อ 5.1.5 
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5.2.6 กระบวนการประเมินผล  
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการค้นคว้าอิสระ และกลไกส าหรับการ       

ทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้  
5.2.6.1 นักศึกษาต้องเสนอการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์      
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
วิชาการ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
5.2.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การน าเสนอการค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนักศึกษา
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

5.2.6.3 การวัดผลการค้นคว้าอิสระใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
5.2.6.4 รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้อง

ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
5.2.6.5 ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในการ

ค้นคว้าอิสระ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพผลงานของผู้อ่ืน   
หรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
- มีความสามารถในการท าวิจยัทาง
กฎหมายไดด้้วยตนเอง  

1. มีวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 
2. ฝึกนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ให้ท าการค้นคว้าเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาท าวิทยานิพนธ์ 
3. มีกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการค้นคว้า
ฐานข้อมูลต่างๆ 
4.ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมและ/หรือการสัมมนาการ
น าเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

-มีคุณสมบัตสิอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการ
อัยการ และระเบยีบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม 

1.จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ และระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 
1 . คุณธรรม จริยธรรม   

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
1.1 วินิจฉัยและจัดการตลอดจนให้ข้อสรุป

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกีย่วข้อง
กับกฎหมาย ตามค่านิยมอันดีงาม หลัก
วิชาการ และ/หรือ จรยิธรรมวิชาชีพด้าน
กฎหมาย 

1.2 เป็นผู้น าหรือผูร้ิเริ่มในการยกปัญหาทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นใหเ้กิด
ความตระหนักและให้ประพฤติปฏบิัติ
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน 
สังคม เพื่อน าไปสู่การทบทวนแก้ไข
ปัญหาทางจรรยาบรรณทีม่ีอยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. การมอบหมายงานให้

ศึกษาค้นคว้า   
6. การสอนแบบ 

Problem - based 
Learning     

7. การจัดกิจกรรม (โปรด
ระบุ...) 

8.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียน
บันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาสาระของวิชากฎหมาย
อย่างถ่องแท้ 

2.2  สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎีมา
วิเคราะหป์ัญหาทางกฎหมาย รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2.3 สามารถน าความรู้หลักการทฤษฎีมาใช้ใน
การวิจัยและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
กฎหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ทาง
กฎหมาย และ/หรือ น าความรู้ใหม่ที่ได้
จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

2.4 มีความรู้ เข้าใจ และตระหนักในความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของกฎหมาย ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพกฎหมาย 
รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เข้าใจถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงใน
กฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. การมอบหมายงานให้

ศึกษาค้นคว้า   
6. การสอนแบบ  

Problem - based 
Learning     

7.   การจัดกิจกรรม 
8.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียน
บันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

3.1 สามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายในการ
แก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ๆ ได ้

3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริม่และ
สร้างสรรคโ์ดยอาศยัทักษะด้านกฎหมาย 
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่
เกี่ยวข้อง 

3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอยา่งมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่มีข้อมลูไมเ่พียงพอ 

3.4 สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์ 
และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้
เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน
ทางกฎหมายได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
พัฒนาข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. การมอบหมายงานให้

ศึกษาค้นคว้า   
6. การสอนแบบ  

Problem - based 
Learning     

7.  การจดักิจกรรม 
8.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียน
บันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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3.5 สามารถด าเนินงานด้านการวจิัย หรือ 
     การค้นคว้าทางวิชาการอื่นด้วยตนเอง 
     โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ   
     ภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการ 
     วิจัยด้านนิติศาสตร์และให้ข้อสรุป 
     ตลอดจนข้อเสนอแนะทีส่มบูรณ์ เพื่อ 
     น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาง 
     กฎหมายที่มีอยู่เดมิได้อย่างมนีัยส าคญั 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

4.1 สามารถแก้ไขปญัหาทางกฎหมายที่มี
ความซับซ้อน หรือยุ่งยากไดด้้วยตนเอง 

4.2 สามารถตดัสินใจในการด าเนนิงานด้วย
ตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ 
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง
ได ้

4.3 มีความรับผดิชอบในการงานของตนเอง 
และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการแก้ไข
ข้อพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

4.4 สามารถรเิริ่มแสดงประเด็นและการ
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีจุดยืนได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน
ของกลุ่ม 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. การมอบหมายงานให้

ศึกษาค้นคว้า   
6. การสอนแบบ  

Problem - based 
Learning     

7.   การจัดกิจกรรม 
8.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียน
บันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

5.1 มีทักษะในการเลือก คัดกรองข้อมูลและ
สถิติด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
กฎหมาย  เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์  
วิจัย ในประเด็นปัญหากฎหมาย จน
สามารถสรปุและเสนอแนะแก้ไขปญัหา
ได้อย่างสร้างสรรค ์

5.2 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูดและการ
เขียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยการ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ ท้ังในรูปแบบที่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการและหรือ

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. การมอบหมายงานให้

ศึกษาค้นคว้า   
6. การสอนแบบ  

Problem - based 
Learning     

7. การจัดกิจกรรม 
8.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียน
บันทึก 

4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการคน้คว้า
ที่ส าคัญ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง -  ไม่เน้น 

 
รายวิชา 1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทางปญัญา 

4.  
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และ 

ความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะ 
ในการ 
วิเคราะห ์
เชิง
ตัวเลข 
การ
สื่อสาร 
 และ 
เทคโน 
โลยี 
สารสน 
เทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

กม. 501 กฎหมาย
เปรียบเทียบและ
ระบบกฎหมายหลัก
ของโลก 

 -    -   - -  -    - 

 
 

 กม. 502 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การวิจยัทาง
กฎหมาย 

 -    -   - - - -    - 

 
 

กม.503  
นิติปรัชญา 

        - - - -    -  

วิชาบังคับ 
กม. 601 กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
ชั้นสูง  

 -   -  -    -       

กม. 602 กฎหมาย
ระหว่างประเทศ
ชั้นสูง  

 -       - - - -   -   

 กม. 603 กฎหมาย
อาญาชั้นสูง  

 -   - -     - -     
 
 

กม. 605 กฎหมาย
มหาชนชั้นสูง -     -   - - - -   - - 

 
 

กม. 607 ระเบียบ
วิธีวจิัยทาง
นิติศาสตร์  
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รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทางปญัญา 

4.  
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และ 

ความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะ 
ในการ 
วิเคราะห ์
เชิง
ตัวเลข 
การ
สื่อสาร 
 และ 
เทคโน 
โลยี 
สารสน 
เทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

วิชาเลือก 
กลุ่มวชิากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กม. 731 อาชญา
วิทยาและ 
ทัณฑวิทยาชั้นสูง  

 -    - -    - - -     

กม. 732 กฎหมาย
วิธีพจิารณา 
ความอาญาชั้นสูง  

 -    - -     - -  - -  

 กม. 733 การ
บริหารงาน
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา  

 
 
 

   -  -     -      

 กม. 734 กฎหมาย
อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ  

 
 

    -     - - -     

กม. 735 กฎหมาย
อาญาระหว่าง
ประเทศ  

 
 

    -   -   - -    _ 

กลุ่มวชิากฎหมายธุรกจิ 
กม.741 กฎหมาย
ฟื้นฟูกิจการและ
ล้มละลาย 

 
 

-    -    - -  -  - 
 
 

 

กม.742 กฎหมาย
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 
 

-    -     - -    
 
 

 

กม. 743 ปัญหา
กฎหมาย 
ห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท 

 
 

-    -     -  -  -   

กม. 745 กฎหมาย
ประกันภยัและ 
การจัดการความ
เส่ียง 

 
 

-         - -   -  - 

กม. 746 ปัญหา
กฎหมาย 
พาณิชยนาว ี

 
 

-      -   -   -    
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รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทางปญัญา 

4.  
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และ 

ความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะ 
ในการ 
วิเคราะห ์
เชิง
ตัวเลข 
การ
สื่อสาร 
 และ 
เทคโน 
โลยี 
สารสน 
เทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กม. 747 ปัญหา
กฎหมายปอ้งกัน
การผูกขาดและ 
การกีดกันทาง
การค้า 

 
 

-    -    - -  -  -  - 

กม. 748 กฎหมาย
และการวางแผน
ภาษีทางธุรกิจ 

 
 

           -     

กม. 749 กฎหมาย
การค้าระหว่าง
ประเทศ 

 
 

           -     

กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน 
กม. 751 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญชั้นสูง  

 
           -    -  

กม. 752 กฎหมาย
ปกครองชั้นสูง  

 
 -              -  

กม. 757 กฎหมาย
ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

 
 
 
 

    -     - -     - 

กม. 758 กฎหมาย
เกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

              -   

กม. 759 กฎหมาย
เกี่ยวกบับริการ
สาธารณะ 

              - -  

กม. 761 กฎหมาย
การคลังและภาษี
ขององค์กร 
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

 
 
 

  -           -   

กม. 762 กฎหมาย
ว่าด้วยศาลปกครอง
และวิธพีิจารณา 
คดีปกครอง 
 

 
 
 

             - -  
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รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทางปญัญา 

4.  
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และ 

ความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะ 
ในการ 
วิเคราะห ์
เชิง
ตัวเลข 
การ
สื่อสาร 
 และ 
เทคโน 
โลยี 
สารสน 
เทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กม. 764 กฎหมาย
ว่าด้วยศาล
รัฐธรรมนูญและวิธี
พิจารณาความศาล
รัฐธรรมนูญ  

 
 
 
 

         -       

กลุ่มวชิากฎหมายระหว่างประเทศ 
 กม. 771 กฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยทะเล 

 
 

-         -     
 
 

- 

กม. 772 กฎหมาย
องค์การระหว่าง
ประเทศชั้นสูง 

 
 
                - 

กม. 773 กฎหมาย
สนธิสัญญา 

 
 
 -              -  

กม. 774 กฎเกณฑ์
ว่าด้วยการขัดกัน
ของกฎหมาย  

 
 

   -  -        - -  

กม. 775 กฎหมาย
สิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 

      -          - 

กม. 776 กฎหมาย
ธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ 

 
 

               - 

กม. 778 กฎหมาย
ภาษีอากร 
ระหว่างประเทศ  

 
 

-                

กม. 779 กฎหมาย
การลงทุน
เปรียบเทียบ 

 
 

-              
 
 

 

กม. 781 
อนุญาโตตุลาการ
ทางการค้า 
ระหว่างประเทศ  

                 

กม. 782 กฎหมาย
เศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศ  
  

 
 

-                
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รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  
ความรู ้

3.  
ทักษะทางปญัญา 

4.  
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และ 

ความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะ 
ในการ 
วิเคราะห ์
เชิง
ตัวเลข 
การ
สื่อสาร 
 และ 
เทคโน 
โลยี 
สารสน 
เทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

กลุ่มวชิากฎหมายอ่ืน  

กม. 791 กฎหมาย
ลักษณะพยาน
เปรียบเทียบ 

 
 
 -         -  -  -   

กม. 792 กฎหมาย
แรงงานชั้นสูง 

 
 
 

              - 
 
 
 

กม. 793 กฎหมาย
วิธีพจิารณาความ
แพ่งชั้นสูง  

 
 

    -     - -   - -  

กม. 794 กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมชั้นสูง 

 
 -    -   - - -    -   

วิทยานิพนธ์ 
กม. 799 
วิทยานพินธ ์

                 

การค้นคว้าอิสระ 
กม. 797  การ
ค้นคว้าอิสระ 
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
1.  คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1  วินิจฉัยและจัดการตลอดจนให้ข้อสรุปปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย

ตามค่านิยมอันดีงาม ตามหลักวิชาการและ/หรือจริยธรรมวิชาชีพด้านกฎหมาย 
 1.2  เป็นผู้น าหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง

สนับสนุนให้ผู้อ่ืนให้เกิดความตระหนักและให้ประพฤติปฎิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน 
สังคม ปัญหาดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การทบทวนแก้ไขปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ 

2.  ความรู้ 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาระของวิชากฎหมายอย่างถ่องแท้ 
 2.2 สามารถน าความรู้หลักการ/ทฤษฎี มาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย รวมทั้งประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 2.3 สามารถน าความรู้หลักการ ทฤษฎี มาใช้ในการวิจัย และการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกฎหมาย 

เพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ทางกฎหมาย และ/หรือน าความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ 
2.4 มีความรู้ เข้าใจและตระหนักในความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของกฎหมายทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพกฎหมาย รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทาง 
วิชาการ เข้าใจถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ๆ ได้ 

3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ โดยอาศัยทักษะด้านกฎหมายเพื่อตอบสนอง 
ประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ 

 3.4 สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
รายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอ
เป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนทางกฎหมายได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

     3.5 สามารถด าเนินงานด้านการวิจัย หรือการค้นคว้าทางวิชาการอื่นด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ 
     ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยด้านนิติศาสตร์ และให้ข้อสรุป 
     ตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางกฎหมายที่มีอยู่เดิม 
     ได้อย่างมนีัยส าคัญ  
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากได้ด้วยตนเอง 
4.2 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง 

     วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
4.3 มีความรับผิดชอบในการงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อ่ืน ในการแก้ไขข้อพิพาท
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายได้อย่างเหมาะสม 
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4.4 สามารถริเริ่มแสดงประเด็นและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากทั้งส่วนตัวและส่วนรวม   
โดยมีจุดยืนได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน
ของกลุ่ม 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการเลือก คัดกรองข้อมูลและสถิติด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมาย    
เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย ในประเด็นปัญหากฎหมาย จนสามารถสรุปและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.2 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ/ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนด
ความหมายดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 
A 4.0 ดีเลิศ 

  B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ด ี

  C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 

  D+ 1.5 อ่อน 
D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผา่น 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผล

การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
 

อักษร                        ความหมาย 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผ่าน (Pass) 

NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
CE การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from Examination) 
CS การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits from  

Standard Test) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่
ละภาคการศึกษา 
 2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล 

2.1.3 นักศึกษาแผน ก ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 

2.1.4 นักศึกษาแผน ข ต้องเสนอการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงสอบประมวล
ความรู้ข้อเขียน  
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2.1.5 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ด าเนินการตามระบบและกลไกที่
ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.2 การทวนสอบภายหลังส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 มีการส ารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า 
2.2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 
2.2.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
2.2.4 น าผลที่ได้ทั้งจากการทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา การส ารวจดังกล่าว

ข้างต้น และผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
3.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่่ ากว่า 3.00 
3.2 จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี) 
3.3 แผน ก วิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 2 
  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการ 

ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ   

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ     
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์        
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกล่าว 

 ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
  ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

 เกณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ) 
3.4 แผน ข การค้นคว้าอิสระ 

  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า 

  เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ        
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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 ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ 
  ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

 เกณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ) 
3.5 ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
  จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
 จัดระบบพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ 
 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย  
 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

รวมถึงการประชุมทางวิชาการ 
 การเพ่ิมพูนทักษะ/ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 มีการกระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้านกฎหมาย 
 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของสาขาวิชา/วิทยาลัย/คณะวิชา 
 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา/วิทยาลัย/คณะวิชา 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี
แนวทางในการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
 

ประเด็น การด าเนินการ เป้าหมาย 
1. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
2. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ได้อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ที่มคีุณสมบัตเิป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษา 

2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ก าหนดให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรมีจ านวน และคุณสมบตัิ 
ดังนี ้
1. มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน 
2. มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือข้ันต่ าปรญิญาโท

หรือเทียบเท่าที่มตี าแหน่งทางวิชาการในระดบัรอง
ศาสตราจารย์ และ 

3. มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ได้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรที่มีคณุสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา 

3. อาจารย์ผูส้อน จัดหาอาจารย์ผูส้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี ้
1. อาจารย์ผูส้อนต้องเป็นอาจารยป์ระจ า หรืออาจารย์พเิศษ ท่ีมี
คุณสมบัติ ดังนี ้

1.1 มีคณุวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาที่สอน และ 

1.2 ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
1.3 มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

2. กรณีอาจารย์ผูส้อนเป็นอาจารย์พิเศษ จะจัดใหม้ีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ได้อาจารย์ผูส้อนที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4. อาจารย์ที่
ปรึกษา

ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ มีคณุสมบัติ ดังนี้ 

ได้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่
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ประเด็น การด าเนินการ เป้าหมาย 
วิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

1. กรณีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

1.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
1.2 มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าและมตี าแหน่งรองศาสตราจารย ์
1.3 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

2. กรณีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จะเป็นอาจารย์
ประจ า หรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกก็ได้ โดย 

2.1 หากเป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก 

2.2 หากเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
2.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และ 
2.2.2 มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เปน็ท่ียอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

2.2.3 ถ้าไมม่ีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดใน 2.2.1 และ 
2.2.2 ต้องพิจารณาและด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเปน็ท่ียอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ 

(2) ต้องขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และ 

(3) แจ้งคณะกรรมการการอดุมศึกษารับทราบ 

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา 

5. อาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ ์

จัดหาอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ตามจ านวน และมีคณุสมบตัิ 
ดังนี ้
1. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธป์ระกอบด้วยอาจารย์ประจ า

หลักสตูร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า  
3 คน 

2. ประธานกรรมการสอบต้องไมเ่ป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

3. กรณีอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธเ์ป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
3.1 มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าและมตี าแหน่งรองศาสตราจารย ์และ 
3.2 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการ

5.1 ได้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.2 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ โดย
มหาวิทยาลยัพายัพ 
ประกอบด้วย อาจารย์
ประจ าหลักสตูรและ
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ประเด็น การด าเนินการ เป้าหมาย 
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

4. กรณีอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธเ์ป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
4.1 มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
4.2 มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เปน็ท่ียอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

4.3 ถ้าไม่มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดใน 4.1 และ 4.2 ต้อง
พิจารณาและด าเนินการ ดังนี ้
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
(2) ต้องขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

และ 
(3) แจ้งคณะกรรมการการอดุมศึกษารับทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน จ านวน 3 – 5 
คน 

6. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน
ของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

จัดให้มีการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา ดังนี ้
1. แผน ก แบบ ก 2 กรณีวิทยานพินธ์ 
   ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบรูณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดงักล่าว 
2. แผน ข กรณีการค้นคว้าอิสระ 
   รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือสว่นหน่ึงของรายงานการ
ค้นคว้าอิสระ ต้องไดร้ับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ี
สืบค้นได ้

ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนต้อง
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษา ตามที่
ก าหนดในแผนการศึกษา
ของตน 

7. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

ใหอ้าจารย์ที่มีคณุสมบัตเิป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ ได้ มีภาระงานเป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ/หรือที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ไม่เกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาก าหนด ดังน้ี 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมผีลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ไม่เกิน 5 คนต่อ     
ภาคการศึกษา  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ      

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ/หรือ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ รับดูแลนักศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา
ก าหนด 
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ประเด็น การด าเนินการ เป้าหมาย 
มีคุณวุฒิปรญิญาโทหรือเทยีบเท่าและด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และมผีลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ไมเ่กิน 
10 คนต่อภาคการศึกษา 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาปรญิญาโท ไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา 

4. กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้คิด
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับ
จ านวนนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน โดยรวมแล้วต้องไม่
เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

8. อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 
มีผลงานวิจยัอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ มี
ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

9. การปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. จัดให้มีการพัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ. 7) 
2. น าข้อมูลจากข้อ 1 ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรเป็นระยะๆ 
หรือทุกรอบ 5 ปี 
3. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกการบริหาร
หลักสตูร ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด คือ    
ทุกรอบ 5 ปี และสามารถใช้
หลักสตูรที่ปรับปรุงได้ในปีท่ี 
6 

10. การ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเพื่อ
การประกัน
คุณภาพหลักสตูร
และการเรียนการ
สอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ก ากับ ควบคุมให้มีการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีข้อ 1 – 5 ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 7 ตามระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูร และ/หรือ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มีผลการด าเนินการตามตัว
บ่งช้ีข้อ 1 – 5 ที่ก าหนดไว้
ใน มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 7 

2. บัณฑิต 

   - การส ารวจคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสอบถามระดับความคิดเห็นในพฤติกรรมของมหาบัณฑิตที่แสดงออกใน
ประเด็น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะวิชาชีพ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพของบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา  

- หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่เลือกเรียนแผน ก 
แบบ ก 2 มีผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

- หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทเลือกเรียนแผน ข มี
รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

3. นักศึกษา 

  3.1 การรับนักศึกษา 
  - หลักสูตรก าหนดเป้าหมายจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา           
โดยค านึงถึงอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาประกอบภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
  - หลักสูตรก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาตามที่ปรากฏใน     
มคอ. 2 ของหลักสูตร ซึ่งก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าโดยมีการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดย
การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเป็น
กรรมการ 

  3.2 การควบคุม การดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  - หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเข้าชื่อจองหัวข้อตามความสนใจหรือความถนัด เพ่ือท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ซึ่งหลักสูตร
จะจัดให้มีการประชุมในทุกภาคการศึกษา เพ่ือควบคุมมิให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระที่เหมือนหรือคล้ายกัน 
  - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรค านึงความ
เชี่ยวชาญ คุณวุฒิ ประสบการณ์ในการท าวิจัยของอาจารย์ให้มีความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

4. อาจารย ์
4.1 การบริหาร การพัฒนาและการรับอาจารย์ใหม่ 

1) คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรส ารวจจ านวนอาจารย์ในสาขาวิชา อาจารย์ที่ลาออก 
และอาจารย์ที่เกษียณ 

2) คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรส ารวจรายวิชาที่เปิดในหลักสูตร และจ านวน
นักศึกษาในหลักสูตร 
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3) กรณีที่มีต าแหน่งว่าง หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือสัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษาไม่เหมาะสม และมีความจ าเป็นต้อง
รับบุคลากรเพิ่ม ให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอเรื่องขอบุคลากรเพ่ิมตามขั้นตอน 

4) กรณีหลักสูตรได้รับอนุมัติให้รับบุคลากรเพิ่ม ให้หัวหน้าสาขาวิชาประสานงานกับหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ทดสอบ และ/หรือ สัมภาษณ์ เพ่ือ
หาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5) ส่งอาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมและปฐมนิเทศ 
6) หลักสูตรจัดระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน า และดูแลบุคลากรใหม่ในทุกมิติที่เกี่ยวกับการ

ท างานจนกว่าบุคลากรใหม่จะผ่านช่วงทดลองงาน 
 

4.2 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1) หลักสูตรจัดหางบประมาณในการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ หรือต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคณาจารย์
ของคณะ 
 2) หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสร้างผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัย อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
 

กระบวนการ 
ในการปรึกษาหารือร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมของคณาจารย ์
ในการติดตามคุณภาพหลักสูตร 

การทบทวนประจ าปี/การวางแผน
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการบรหิารประจ า
หลักสตูร และอาจารย์ผูส้อนมี
การประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง
ของการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินผล 

คณะกรรมการบรหิารประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผูส้อนร่วมกันติดตาม
คุณภาพของหลักสูตร โดยมีการประเมิน
การจัดการเรยีนการสอนในแต่ละวิชาใน
ทุกภาคการศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผูส้อนร่วมกันทบทวนการ
ด าเนินงานตามหลักสูตรเมื่อสิ้นปี
การศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินหลักสูตรจากผูส้อน ผู้เรียน 
บัณฑิต และผู้มีส่วนไดเ้สีย เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตดัสินใจและ
วางแผนส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งต่อไป 

 
 

4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
4.4.1 ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

4.4.2 อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น อาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ดังนี้ 

4.4.2.1 คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
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4.4.2.2 มีประสบการณ์ด้านการสอน 
4.4.2.3 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 

โดยมีวิธีการอนุมัติ และกระบวนการเลือกสรร ดังนี้ 
วิธีการอนุมัติ กระบวนการเลือกสรร 

1. พิจารณาคณุวุฒิ/ต าแหน่งทาง
วิชาการ ตรงกับสาขาวิชานิตศิาสตร ์
2. ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
3. เมื่อผ่านกระบวนการเลือกสรรแล้ว 
จึงน าเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลยัพายัพ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสตูรเสนอขอพิจารณาอาจารย์
ที่ขาดแคลนในรายวิชาที่ต้องเปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต 
2. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเสนอช่ือและคณุวุฒิของผูท้ี่จะ
จ้างเป็นอาจารย์พเิศษ อัตราค่าจ้าง และสาเหตุที่ต้องจ้าง ผ่านตามขัน้ตอน
ของมหาวิทยาลัย 
3. ประกาศรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ 
4. ถ้าจ าเป็น อาจจัดสอบสัมภาษณ ์เพื่อเสนอผลพิจารณาการคดัเลอืก 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

5.1 การออกแบบหลักสูตร การควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด คือ ไม่เกิน 5 ปี เพ่ือให้

การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพบริบท สภาพสังคม และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 

การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตลอดเวลา โดยก่อนเปิดภาค
การศึกษา หลักสูตรด าเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการประจ า
หลักสูตร เพ่ือร่วมกันพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ทุกรายวิชาที่มีการเปิดสอน และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ครบทุกรายวิชาหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนรายวิชานั้นๆ 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาตามที่ปรากฏใน มคอ. 2 ของหลักสูตร 

การก าหนดผู้สอนที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรค านึงถึง ความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของรายวิชา  

 

5.3 การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละภาค

การศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ตามแบบ มคอ. 5 เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 เมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอนและ     
กลยุทธ์การประเมินผล 
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5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีการศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (มคอ. 2) หมวด 7  ข้อ 7 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มหาวิทยาลัยพายัพจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ส าหรับนักศึกษาท่ีจะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
รายละเอียด การด าเนินการ การประเมินผล 

1. ห้องเรียนและห้องปฏบิัติการ 1.ด าเนินการภายใต้การดูแลของส านัก
ทะเบียนฯ และสาขาวิชา 
2.มีการใช้อาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการร่วมกับคณะวิชาอืน่ๆ 

1.ประเมินความพอเพียง และปญัหาใน
การใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ปลายภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค
การศึกษาท่ี 2 

2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน  

1.ด าเนินการภายใต้การดูแลของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
การศึกษา คณะฯ และสาขาวิชา 
2.มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกับคณะวิชาอื่นๆ 

1.ประเมินความพอเพียง และปญัหาใน
การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียน
การสอนปลายภาคการศึกษาท่ี 1     
และภาคการศึกษาท่ี 2 

3. ระบบการบริหารจัดการ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

1.ด าเนินการภายใต้การดูแลของส านัก
ทะเบียนฯ และสาขาวิชา ตามนโยบาย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

1.ประเมินระบบการบริหารจดัการและ
ปัญหาในการใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการปลายภาคการศึกษาที่ 1 
และภาคการศึกษาท่ี 2 

4. ผู้รับผดิชอบดูแลการ
ให้บริการและบ ารุงรักษาสื่อการ
สอนและวสัดุอุปกรณ ์

1.ด าเนินการภายใต้การดูแลของคณะ  
สาขาวิชา ฝ่ายอาคารสถานท่ี และวัสดุ
อุปกรณ์ และส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 

1.ประเมินกระบวนการ ขั้นตอนและ
ประสิทธิภาพการให้บริการ บ ารุงรักษา 
สื่อการสอนและวสัดุอุปกรณ ์

 

6.2 ห้องสมุด 
 จ านวนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของส านักหอสมุดและรายชื่อ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุด (เอกสารภาคผนวก จ) 
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6.3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
รายละเอียด การด าเนินการ การติดตามและประเมินผล 

1. ห้องเรียนและห้องปฏบิัติการ 1.อาจารย์ประจ าหลักสตูรส ารวจความ
พอเพียงและความเหมาะสมของ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

1.ปลายภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค
การศึกษาท่ี 2 โดยอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและส านักทะเบียนฯ 

2. วัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

1.อาจารย์ประจ าหลักสตูรส ารวจความ
พอเพียงและความเหมาะสมของวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

1.ปลายภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค
การศึกษาท่ี 2 โดยผูเ้รียนและผู้สอน 

3.การบริหารจัดการห้องเรียน
และห้องปฏิบตัิการ 

1.การประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

1.ปลายภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค
การศึกษาท่ี 2 โดยผูส้อนและส านกั
ทะเบียนฯ 
 

4.ผู้รับผดิชอบดูแลการให้บริการ
และบ ารุงรักษาสื่อการสอนและ
วัสดุอุปกรณ ์

1.ประเมินประสิทธิภาพและระบบการ
ให้บริการและบ ารุงรักษาสื่อฯ 

1.ปลายภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค
การศึกษาท่ี 2 โดยผูส้อน 

 

6.4 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
รายละเอียด การด าเนินการ การประเมินผล 

1. ห้องเรียนและห้องปฏบิัติการ 1.ประสานกับส านักทะเบียนฯ เพือ่วาง
แผนการจดัหาห้องเรยีน 

1.ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการ 

2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน  

1.ประสานกับฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฝ่ายอาคารสถานที่
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

1.ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรยีนการ
สอน 

3. ระบบการบริหารจัดการ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

1.ประสานกับส านักทะเบียนฯเพื่อวาง
แผนการจดัหาห้องเรยีนและ
ห้องปฏิบัติการ 

1.ประเมินความพึงพอใจของผู้สอนที่มี
ต่อระบบการบริหารจัดการห้องเรยีน
และห้องปฏิบตัิการ 

4. ผู้รับผดิชอบดูแลการให้บริการ
และบ ารุงรักษาสื่อการสอน
และวัสดุอุปกรณ ์

1.ประสานกับฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฝ่ายอาคารสถานที่
เพื่อดูแลและซ่อมบ ารุง 

1.ประเมินความพึงพอใจของผู้สอนที่มี
ต่อระบบการซ่อมบ ารุงของ
มหาวิทยาลยั 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเปา้หมาย 

ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80       
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2               ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/
หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี  

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

13. จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
รายบุคคลที่ไดร้ับการยอมรับใหต้พีิมพ์หรือเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI > ร้อยละ 20 
ของจ านวนบทความทั้งหมด 

- -    
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) การประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อแนะน าจาก

อาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้

แบบสอบถามและการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  
3) ประเมินจากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก

นักศึกษา และการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 

 อ่ืนๆ (โปรด ระบุ)       
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ในภาคปลายก่อนจบ

การศึกษาในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์  
 2.2 ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต
ใหม่ 

2.3 ผลการประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จาก   
ผู้ประเมิน  

2.4 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบ 5 ปีการศึกษา 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่ 
รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7  
ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
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4.3 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่าง 
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

4.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาทบทวน 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรจากร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ เพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปี
การศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุกรอบ 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมี 
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

 
1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

หลักสตูร พ.ศ.2554 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ
วิจัยกฎหมาย 

1.มีความสามารถ คดิ ค้นคว้า วิเคราะห์ 
และท าวิจัยทางกฎหมายได้ด้วยตนเอง 

ปรับถ้อยค าให้
ครอบคลมุและชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

2.เพื่อให้นักศึกษา มีจิตส านึกท่ีดีในการ
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย และสามารถ
น าความรูไ้ปใช้ในการท างานอย่างมี
คุณธรรม จรยิธรรม ตามกรอบ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

2.มีทักษะและน าความรูไ้ปประกอบ
วิชาชีพในองค์กรของรัฐและเอกชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คุณธรรม 
จริยธรรม ตามกรอบจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ  

ปรับถ้อยค าให้
ครอบคลมุและชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

3.เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ทั้งภาครัฐและเอกชนในสายงานอาชีพ
ต่างๆ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ต ารวจ 
นิติกร นักวิชาการ ที่ปรึกษากฎหมาย 
ผู้บริหาร หรือลูกจ้างขององค์กรธุรกิจ
ต่างๆ 

ยกเลิก มีความซ้ าซ้อนกับ 
ข้อ 2 

 3.มีความสามารถบรูณาการความรู้ทาง
กฎหมายกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรที่
มุ่งหวังใหน้ักศึกษา
สามารถน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได ้
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1.2 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (FOUNDATION COURSES) 
หลักสตูร พ. ศ. 2554 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาและสอบ
ผ่านวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหนว่ย
กิต (เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเคยศึกษา
วิชาหนึ่งวิชาใดดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป นักศึกษามี
สิทธิขอยกเว้นรายวิชาดังกล่าวได้ โดย
การยกเว้นดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรคณะนติิศาสตร์หรือ
คณะกรรมการอื่นท่ีเรยีกช่ือท านอง
เดียวกัน) ซึ่งประกอบด้วยวิชาต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ คือ 

นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาและสอบ
ผ่านวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหนว่ย
กิต (เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเคยศึกษา
วิชาดังกล่าวข้างต้นและสอบผ่านตัง้แต่
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป นักศึกษามี
สิทธิขอยกเว้นรายวิชาดังกล่าวได้ โดย
การยกเว้นดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสตูรนติิศาสตรมหาบณัฑิต
หรือคณะกรรมการอื่นที่เรียกช่ือ
ท านองเดียวกัน) ซึ่งประกอบด้วยวิชา
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

ปรับข้อความให้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

กม. 501 กฎหมายเปรยีบเทียบและ
ระบบกฎหมายหลักของโลก 
                         0(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA  501 COMPARATIVE LAW 
AND  MAJOR  LEGAL SYSTEMS 
OF THE WORLD) 
     หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย
เปรียบเทยีบ ความหมาย ความส าคัญ
ของการเปรียบเทียบกฎหมาย 
วิวัฒนาการของระบบกฎหมาย ความ
เกี่ยวพันของกฎหมายเปรียบเทยีบกับ
นิติศาสตร์แขนงอื่น นิติวิธีท่ีใช้ในการ
เปรียบเทยีบกฎหมายโดยละเอียดของ
ระบบซีวลิลอว์  ระบบคอมมอนลอว์ 
และกฎหมายอสิลาม 

กม. 501 กฎหมายเปรยีบเทียบและ
ระบบกฎหมายหลักของโลก  
                       0(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA  501 COMPARATIVE LAW 
AND  MAJOR  LEGAL SYSTEMS 
OF THE WORLD) 
     หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย
เปรียบเทยีบ ความหมาย ความส าคัญ
ของการเปรียบเทียบกฎหมาย 
วิวัฒนาการของระบบกฎหมาย ความ
เกี่ยวพันของกฎหมายเปรียบเทยีบกับ
นิติศาสตร์แขนงอื่น นิติวิธีท่ีใช้ในการ
เปรียบเทยีบกฎหมายโดยละเอียดของ
ระบบซีวลิลอว์ ระบบคอมมอนลอว์ 
และกฎหมายอสิลาม 

คงเดิม 

กม. 502 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจยั
ทางกฎหมาย                        
                       0(3-0-9) หน่วยกิต  
(LA  502  ENGLISH FOR LEGAL 
RESEARCH) 
     วิธีการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษในเชิงนิติศาสตรเ์พื่อ
ประโยชน์ในการวิจยั  หน้าท่ีของค า
ต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอน  ศัพท์
ส านวนและไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการ
ท าความเข้าใจข้อเขียนทางกฎหมาย 

กม. 502 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจยั
ทางกฎหมาย                      
                      0(3-0-9) หน่วยกิต   
(LA  502  ENGLISH FOR LEGAL 
RESEARCH) 
     วิธีการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษในเชิงนิติศาสตรเ์พื่อ
ประโยชน์ในการวิจยั  หน้าท่ีของค า
ต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอน  ศัพท์
ส านวนและไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการ
ท าความเข้าใจข้อเขียนทางกฎหมาย 

คงเดิม 

กม. 503 นิติปรัชญา 
                         0(3-0-9) หน่วยกิต                                          
(LA 503 PHILOSOPHY OF LAW) 

กม. 503 นิติปรัชญา 
                       0(3-0-9) หน่วยกิต                                          
(LA 503 PHILOSOPHY OF LAW) 

คงเดิม 
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     รากฐานแนวคิดและวิวัฒนาการ
ของทฤษฎีกฎหมายตั้งแต่ยคุกรีก 
โรมัน ยุคกลาง และยุคปัจจุบัน 
วิเคราะห์แนวความคิดทางนิตปิรัชญา
ของส านักกฎหมายตะวันตก ส านกั
กฎหมายธรรมชาติ ส านักปฏิฐานนิยม 
ส านักกฎหมายประวัติศาสตร์ ส านัก
สังคมวิทยากฎหมาย และส านัก
กฎหมายยุคใหม่ นิติศึกษาเชิงวิจารณ์ 
ถกเถียงในปัญหาต่างๆ เกีย่วกับความ
ยุติธรรม  การบังคับใช้กฎหมายและ
การขัดขืนต่อกฎหมายหลักนิติ
ธรรม             หลักสมานฉันท์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ศีลธรรม  หลักนิตปิรัชญาตะวันออก 
นิติศาสตร์แนวพุทธเปรยีบเทียบกบั 
นิติปรัชญาตะวันตก 
 

     รากฐานแนวคิดและวิวัฒนาการ
ของทฤษฎีกฎหมายตั้งแต่ยคุกรีก 
โรมัน        ยุคกลาง และยุคปจัจบุัน 
วิเคราะห์แนวความคิดทางนิตปิรัชญา
ของส านักกฎหมายตะวันตก ส านกั
กฎหมายธรรมชาติ ส านักปฏิฐานนิยม 
ส านักกฎหมายประวัติศาสตร์ ส านัก
สังคมวิทยากฎหมาย และส านัก
กฎหมายยุคใหม่ นติิศึกษาเชิงวิจารณ์ 
ถกเถียงในปัญหาต่างๆ เกีย่วกับความ
ยุติธรรม  การบังคับใช้กฎหมายและ
การขัดขืนต่อกฎหมาย หลักนิติ
ธรรม      หลักสมานฉันท์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ศีลธรรม  หลักนิตปิรัชญาตะวันออก 
นิติศาสตร์แนวพุทธเปรยีบเทียบกบั 
นิติปรัชญาตะวันตก 

 
                 1.3หมวดวิชาบังคับ (CORE COURSES) 
 

หลักสตูร พ.ศ.2554 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจ านวน 
15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา 
ดังต่อไปนี ้

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจ านวน 
15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา 
ดังต่อไปนี ้

คงเดิม 

กม. 601 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ช้ันสูง                 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 601 ADVANCED CIVIL AND 
COMMERCIAL LAW) 
     หลักพ้ืนฐานในกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ลักษณะต่างๆ บุคคล นิตกิรรม
สัญญา หนี้ ทรัพย์ ละเมิด ครอบครัว 
มรดก และพัฒนาการใหม่ๆ ใน
กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ปรียบเทียบ
กับหลักกฎหมายตา่งประเทศท่ีส าคัญ 
วิเคราะห์แนวค าสอนและแนวค า
พิพากษา  ตลอดจนปัญหาทางปฏบิัติ
ทั้งของไทยและต่างประเทศ 

กม. 601 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ช้ันสูง                
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 601 ADVANCED CIVIL AND 
COMMERCIAL LAW) 
     หลักพ้ืนฐานในกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ลักษณะต่างๆ บุคคล นิตกิรรม
สัญญา หนี้ ทรัพย์ ละเมิด ครอบครัว 
มรดก และพัฒนาการใหม่ๆ ใน
กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ปรียบเทียบ
กับหลักกฎหมายตา่งประเทศท่ีส าคัญ 
วิเคราะห์แนวค าสอนและแนวค า
พิพากษา  ตลอดจนปัญหาทางปฏบิัติ
ทั้งของไทยและต่างประเทศ 

คงเดิม 

กม. 602 กฎหมายระหว่างประเทศ
ช้ันสูง                 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 

กม. 602 กฎหมายระหว่างประเทศ
ช้ันสูง                
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 

คงเดิม 
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(LA 602 ADVANCED 
INTERNATIONAL  LAW)  
     ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิด 
ความส าคญั การใช้และการตคีวาม
กฎหมายระหว่างประเทศ 
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

(LA 602 ADVANCED 
INTERNATIONAL  LAW)  
     ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิด 
ความส าคญั การใช้และการตคีวาม
กฎหมายระหว่างประเทศ 
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

กม. 603  กฎหมายอาญาชั้นสูง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA  603  ADVANCED CRIMINAL 
LAW)  
     ทฤษฎีและโครงสร้างความรับผิด
ทางอาญาเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย
และประเทศท่ีใช้กฎหมายจารตี
ประเพณี  พัฒนาการทางความคิดและ
ทฤษฎีทางกฎหมายอาญาที่
เปลี่ยนแปลงไป 

กม. 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง 
                      3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA  603  ADVANCED CRIMINAL 
LAW)  
     ทฤษฎีและโครงสร้างความรับผิด
ทางอาญาเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย
และประเทศท่ีใช้กฎหมายจารตี
ประเพณี  พัฒนาการทางความคิดและ
ทฤษฎีทางกฎหมายอาญาที่
เปลี่ยนแปลงไป 

คงเดิม 

กม. 605 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 
                      3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 605 ADVANCED PUBLIC LAW) 
     การควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุ มการกระท าของฝ่ าย
ปกครอง แนวทางค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญและศาลปกครองของไทย
ที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก ฎ ห ม า ย ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  แ ล ะ
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้อ านาจ
ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

กม. 605 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 605 ADVANCED PUBLIC LAW) 
     การควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุ มการกระท าของฝ่ าย
ปกครอง แนวทางค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญและศาลปกครองของไทย
ที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก ฎ ห ม า ย ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  แ ล ะ
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้อ านาจ
ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

คงเดิม 

ก ม .  607 ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท า ง
นิติศาสตร์           3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 607 RESEARCH  
METHODOLOGY IN LAW) 
      หลักและวิธีการวิจัยทาง
นิติศาสตร ์ ขั้นตอนและ
กระบวนการวิจยั การวิจัยเชิง
คุณภาพ  การวิจัยเชิงปริมาณ การ
รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู 
การเสนอข้อมูล  ตลอดจนวิธีการเขียน
โครงการวิจัย (Research Proposal) 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งโครงการวิจัยเข้า

ก ม .  607 ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท า ง
นิติศาสตร์          3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 607 RESEARCH  
METHODOLOGY IN LAW) 
     หลักและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร ์ 
ขั้นตอนและกระบวนการวิจยั การวิจัย
เชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิง
ปริมาณ  การรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเสนอ
ข้อมูล  ตลอดจนวิธีการเขียน
โครงการวิจัย (Research Proposal) 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งโครงการวิจัยเข้า

คงเดิม 
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สัมมนาและน าเสนอต่อผู้สอนเพื่อ
พัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ  
 

สัมมนาและน าเสนอต่อผู้สอนเพื่อ
พัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ 

 
                   1.4 หมวดวิชาเลือก (ELECTIVE COURSES) 

 
หลักสตูร พ.ศ.2554 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 

     นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต 
     นักศึกษาแผน ข ต้องลงทะเบียน
เรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หนว่ย
กิต 
     โดยนักศึกษาทั้ง 2 แผนสามารถ
เลือกลงทะเบยีนเรยีนวิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาต่างๆ ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือ
หลายกลุ่มวิชาได้ ซึ่งแยกออกเป็นกลุ่ม
วิชาต่างๆ ดังต่อไปนี ้

     นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกไม่    
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
     นักศึกษาแผน ข ต้องลงทะเบียน
เรียนในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18  
หน่วยกิต 
     โดยนักศึกษาทั้ง 2 แผนสามารถ
เลือกลงทะเบยีนเรยีนวิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาต่างๆ ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือ
หลายกลุ่มวิชาได้ ซึ่งแยกออกเป็นกลุ่ม
วิชาต่างๆ ดังต่อไปนี ้

 

กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวน
ยุติธรรมทางอาญา 

กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและ
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 

 

กม. 731 อาชญาวิทยาและทัณฑวทิยา
ช้ันสูง  
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 731 ADVANCED 
CRIMINOLOGY AND PENOLOGY) 
     ทฤษฎีที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยา
และ    ทัณฑวิทยา ทฤษฎีว่าด้วย
สาเหตุของอาชญากรรม ประเภทของ
อาชญากรรม แนวคดิในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
เปรียบเทยีบ แนวคิดและวัตถุประสงค์
ของการลงโทษและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่มีผลต่อแนวคิดในการ
ลงโทษ 

กม. 731 อาชญาวิทยาและทัณฑวทิยา
ช้ันสูง  
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 731 ADVANCED 
CRIMINOLOGY AND PENOLOGY) 
     ทฤษฎีที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยา
และ    ทัณฑวิทยา ทฤษฎีว่าด้วย
สาเหตุของอาชญากรรม ประเภทของ
อาชญากรรม แนวคดิในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
เปรียบเทยีบ แนวคิดและวัตถุประสงค์
ของการลงโทษและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่มีผลต่อแนวคิดในการ
ลงโทษ 

 

กม. 732 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาช้ันสูง         3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 732 ADVANCED CRIMINAL 
PROCEDURE) 
     กระบวนการด าเนินคดีอาญาก่อน
การพิจารณาคดี การจับ ค้น การ
ควบคุมการใช้อ านาจของพนักงาน
สอบสวน และการใช้ดลุพินิจของ

กม. 732 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาช้ันสูง         3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 732 ADVANCED CRIMINAL 
PROCEDURE) 
     กระบวนการด าเนินคดีอาญาก่อน
การพิจารณาคดี การจับ ค้น การ
ควบคุมการใช้อ านาจของพนักงาน
สอบสวน และการใช้ดลุพินิจของ
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พนักงานอัยการ บทบาทของ
ทนายความในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องหาในคดีอาญา และปญัหา
เฉพาะเรื่องในกระบวนการพิจารณา
พิพากษาของศาลจนคดีถึงที่สุด 

พนักงานอัยการ บทบาทของ
ทนายความในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องหาในคดีอาญา และปญัหา
เฉพาะเรื่องในกระบวนการพิจารณา
พิพากษาของศาลจนคดีถึงที่สุด 

กม. 733 การบริหารกระบวนยุติธรรม
ทางอาญา       
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 733  CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION) 
     กระบวนการบริหารงานยุติธรรม
ทางอาญาและทณัฑวิทยา ข้อบกพร่อง
ของกระบวนการบริหารงานยุติธรรม
และแนวทางแก้ไข แนวทางในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องโทษและผู้ที่พ้นโทษ
มาแล้ว 

กม. 733 การบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 733  CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION) 
     กระบวนการบริหารงานยุติธรรม
ทางอาญาและทณัฑวิทยา ข้อบกพร่อง
ของกระบวนการบริหารงานยุติธรรม
และแนวทางแก้ไข แนวทางในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องโทษและผู้ที่พ้นโทษ
มาแล้ว 

ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย
ให้มีความชัดเจนขึ้น 

กม. 734 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 734 ECONOMIC CRIME) 
 
       ทฤษฎี ความหมายและลักษณะ
ของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง กฎหมาย
เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ผู้บรหิาร
สถาบันการเงินหรือองค์กรธุรกิจ
ภาคเอกชนอ่ืน กฎหมายควบคุมการ
แลกเปลีย่นเงินท่ีเกี่ยวกับการลักลอบ
ส่งเงินตราหรือทุนออกนอกประเทศ 
หรือกฎหมายศุลกากรในส่วนการ
ลักลอบหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร  
รวมทั้งปัญหาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมดังกล่าว 

กม. 734 กฎหมายอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ           3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 734 LAW OF ECONOMIC 
CRIMES) 
       ทฤษฎี ความหมายและลักษณะ
ของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง กฎหมาย
เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ผู้บรหิาร
สถาบันการเงินหรือองค์กรธุรกิจ
ภาคเอกชนอ่ืน กฎหมายควบคุมการ
แลกเปลีย่นเงินท่ีเกี่ยวกับการลักลอบ
ส่งเงินตราหรือทุนออกนอกประเทศ 
หรือกฎหมายศุลกากรในส่วนการ
ลักลอบหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร  
รวมทั้งปัญหาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมดังกล่าว 

ปรับชื่อรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น 

กม. 735 กฎหมายอาญาระหว่าง
ประเทศ 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 735 INTERNATIONAL 
CRIMINAL LAW) 
     ประวัติ และวิวัฒนาการของ
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 
รูปแบบและลักษณะของกฎเกณฑข์อง
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การ

กม. 735 กฎหมายอาญาระหว่าง
ประเทศ 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 735 INTERNATIONAL 
CRIMINAL LAW) 
     ประวัติ และวิวัฒนาการของ
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 
รูปแบบและลักษณะของกฎเกณฑข์อง
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การ

คงเดิม 
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ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ  การให้สตัยาบันต่อ
อนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกีย่วกับ
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ  การ
ออกกฎหมายภายใน  ความร่วมมอื
ระหว่างประเทศในการควบคมุ
อาชญากรรม  ขอบเขตความรับผดิ
ในทางอาญาของผู้กระท าผดิ รวมทั้ง
ศาลอาญาระหว่างประเทศ      

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ  การให้สตัยาบันต่อ
อนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกีย่วกับ
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ  การ
ออกกฎหมายภายใน  ความร่วมมอื
ระหว่างประเทศในการควบคมุ
อาชญากรรม  ขอบเขตความรับผดิ
ในทางอาญาของผู้กระท าผดิ รวมทั้ง
ศาลอาญาระหว่างประเทศ    

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ คงเดิม 
กม. 741 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและ
ล้มละลาย    
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 741 BANKRUPTCY AND 
BUSINESS REORGANIZATION) 
      
การฟื้นฟูกิจการ ความสัมพันธ์กับ
เศรษฐกิจโดยรวม ขั้นตอนวิธีฟ้ืนฟู
กิจการ กระบวนพิจารณาคดี
ล้มละลาย ปัญหากฎหมายและวิธี
ปฏิบัติที่ส าคัญเกีย่วกับกระบวน
พิจารณาคดีลม้ละลาย บทบาทของผู้
ล้มละลาย เจ้าหนีผู้้เป็นโจทก์         
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ปัญหา
เกี่ยวเนื่องระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์
ช่ัวคราวและการพิทักษ์ทรัพย์เดด็ขาด 
ปัญหาและผลกระทบต่อการปลดจาก
การเป็นผูล้้มละลาย 

กม. 741 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและ
ล้มละลาย  
                        3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 741 BANKRUPTCY AND 
BUSINESS REORGANIZATION 
LAW) 
     การฟื้นฟูกิจการ ความสัมพันธ์กับ
เศรษฐกิจโดยรวม ขั้นตอนวิธีฟ้ืนฟู
กิจการ กระบวนพิจารณาคดี
ล้มละลาย ปัญหากฎหมายและวิธี
ปฏิบัติที่ส าคัญเกีย่วกับกระบวน
พิจารณาคดีลม้ละลาย บทบาทของผู้
ล้มละลาย เจ้าหนีผู้้เป็นโจทก์        
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ปัญหา
เกี่ยวเนื่องระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์
ช่ัวคราวและการพิทักษ์ทรัพย์เดด็ขาด 
ปัญหาและผลกระทบต่อการปลดจาก
การเป็นผูล้้มละลาย 

ปรับชื่อรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น 

กม. 742 กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 742 INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW) 
     หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย
และกฎมายตา่งประเทศท่ีน่าสนใจ คดี
ส าคัญที่เกีย่วกับกฎหมายดังกลา่วใน
ต่างประเทศ และกฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

กม. 742 กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 742 INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW) 
     หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย
และกฎมายตา่งประเทศท่ีน่าสนใจ คดี
ส าคัญที่เกีย่วกับกฎหมายดังกลา่วใน
ต่างประเทศ และกฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

คงเดิม 

กม. 743 ปัญหากฎหมายห้างหุ้นสว่น
และบริษัท 
                        3(3-0-9) หน่วยกิต 

กม. 743 ปัญหากฎหมายห้างหุ้นสว่น
และบริษัท  
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 

คงเดิม 
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(LA 743 PROBLEMS IN COMPANY 
AND PARTNERSHIP LAW) 
     กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท ทั้งของกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศ และวเิคราะห์ถึง
ปัญหากฎหมายดังกล่าวในเชิง
เศรษฐกิจ 

(LA 743 PROBLEMS IN COMPANY 
AND PARTNERSHIP LAW) 
     กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท ทั้งของกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศ และวเิคราะห์ถึง
ปัญหากฎหมายดังกล่าวในเชิง
เศรษฐกิจ 

กม. 745 กฎหมายประกันภัยและการ
จัดการความเสีย่ง  
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 745 INSURANCE LAW AND 
RISK MANAGEMENT) 
         ข้อความคิด หลักเกณฑ์พื้นฐาน
และกฎเกณฑ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
บริการและควบคุมความเสี่ยง  การ
ประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัย
ความรับผิดชอบอันเกิดจากผลิตภณัฑ์
ของกิจการ การประกันภัยความรับผิด
อันเกิดจากการประกอบการ  การ
ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหาร
กิจการ  การประกันภัยในความรับผิด
ของผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ การ
ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การ
ประกันชีวิต การประกันสุขภาพ
อุบัติเหตุ  การบริหารความเสี่ยงต่อ
ความเสียหายในตลาดการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  อัตรา
ดอกเบี้ย  ราคาหลักทรัพย์ ดัชนีมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์  ความผันผวน
ของราคาพืชผล  วัตถุดิบส าคัญๆ ใน
ตลาดซื้อขายสินคา้ล่วงหน้า      

กม. 745 กฎหมายประกันภัยและการ
จัดการความเสีย่ง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 745 INSURANCE LAW AND 
RISK MANAGEMENT) 
         ข้อความคิด หลักเกณฑ์พื้นฐาน
และกฎเกณฑ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
บริการและควบคุมความเสี่ยง  การ
ประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัย
ความรับผิดชอบอันเกิดจากผลิตภณัฑ์
ของกิจการ การประกันภัยความรับผิด
อันเกิดจากการประกอบการ  การ
ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหาร
กิจการ  การประกันภัยในความรับผิด
ของผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ การ
ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การ
ประกันชีวิต การประกันสุขภาพ
อุบัติเหตุ  การบริหารความเสี่ยงต่อ
ความเสียหายในตลาดการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  อัตรา
ดอกเบี้ย  ราคาหลักทรัพย์ ดัชนีมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์  ความผันผวน
ของราคาพืชผล  วัตถุดิบส าคัญๆ ใน
ตลาดซื้อขายสินคา้ล่วงหน้า      

คงเดิม 

กม. 746 ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 746 PROBLEMS IN LAW OF 
ADMIRALTY) 
     กฎหมายพาณิชยนาวีของไทยใน
ปัจจุบัน ปัญหาความไมเ่หมาะสม
หรือไมเ่พียงพอ การเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาระหว่างประเทศ โดย
เปรียบเทยีบกับกฎหมายต่างประเทศ 

กม. 746 ปัญหากฎหมายพาณิชยนาว ี
                      3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 746 PROBLEMS IN LAW OF 
ADMIRALTY) 
     กฎหมายพาณิชยนาวีของไทยใน
ปัจจุบัน ปัญหาความไมเ่หมาะสม
หรือไมเ่พียงพอ การเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาระหว่างประเทศ โดย
เปรียบเทยีบกับกฎหมายต่างประเทศ 

คงเดิม 
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กม. 747 ปัญหากฎหมายป้องกันการ
ผูกขาดและการกดีกันทางการค้า 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 747 PROBLEMS IN 
ANTITRUST LAW) 
 
     ปัญหาและวิธีการแก้ปญัหาการ
ผูกขาดทางการค้าในประเทศและ
ระหว่างประเทศ  กฎหมายพิเศษเพื่อ
ควบคุมการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  การปฏิบัติที่มิชอบในทาง
การค้า  การบังคับใช้กฎหมายควบคุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลิต
และการค้า 

กม. 747 ปัญหากฎหมายป้องกันการ
ผูกขาดและการกดีกันทางการค้า 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 747 PROBLEMS IN 
ANTITRUST LAW AND TRADE 
BARRIERS) 
     วิธีการแก้ปัญหาการผูกขาดทาง
การค้าในประเทศและระหว่างประเทศ 
และกฎหมายที่เกีย่วข้องเพื่อควบคุม
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
การปฏิบัติทีม่ิชอบในทางการค้า  การ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในด้านการผลิตและ
การค้า        

1.ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับช่ือรายวิชาภาษาไทย 
2.ปรับค าอธิบายให้ชัดเจน
ขึ้น 

กม. 748 กฎหมายและการวางแผน
ภาษีทางธุรกิจ  
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 748  LAW AND TAX 
PLANNING) 
     โครงสร้างทางภาษีในประเทศ ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษเีงินได้และภาษีท่ี
เกี่ยวข้องกับการค้า  อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการ
จัดเก็บภาษซี้อน การบรรเทาและการ
วางแผนภาษีทางธุรกิจภายใต้
หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 

กม. 748 กฎหมายและการวางแผน
ภาษีทางธุรกิจ  
                         3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 748  LAW AND TAX 
PLANNING) 
     โครงสร้างทางภาษีในประเทศ ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษเีงินได้และภาษีท่ี
เกี่ยวข้องกับการค้า  อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการ
จัดเก็บภาษซี้อน การบรรเทาและการ
วางแผนภาษีทางธุรกิจภายใต้
หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 

คงเดิม 

- กม. 749 กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ  
                        3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA  749  INTERNATIONAL TRADE 
LAW) 
     กฎหมายเกี่ยวกับการคา้ระหว่าง
ประเทศ การซื้อขายตามอนุสัญญาซื้อ
ขายสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย
ขนส่งระหว่างประเทศ สญัญาช าระ
เงินระหว่างประเทศ  

เพิ่มรายวิชาให้มีความ
หลากหลายและ
ครอบคลมุกฎหมายธุรกิจ
มากยิ่งข้ึน 

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน คงเดิม 
กม. 751 กฎหมายรัฐธรรมนญูชั้นสูง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 751 ADVANCED 
CONSTITUTIONAL LAW) 
     รั ฐ แ ล ะ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ
ประชาธิปไตย  การแบ่งแยกอ านาจ

กม. 751 กฎหมายรัฐธรรมนญูชั้นสูง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 751 ADVANCED  
CONSTITUTIONAL LAW) 
     รั ฐ แ ล ะ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ
ประชาธิปไตย  การแบ่งแยกอ านาจ

คงเดิม 



62 
 

หลักสตูร พ. ศ. 2554 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
และรูปแบบการปกครองซึ่งมีที่มาจาก
การแบ่งแยกอ านาจ  แนวความคิดว่า
ด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญและกระบวนการควบคุมมิ
ใ ห้ ก ฎ ห ม า ย ขั ด ต่ อ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
หลักการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล  วิวัฒนาการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักการดังกล่าว ระบบพรรค
การเมืองและกระบวนการเลือกตั้ง
เปรียบเทียบกับประเทศประชาธิปไตย
ต่าง ๆ 

และรูปแบบการปกครองซึ่งมีที่มาจาก
การแบ่งแยกอ านาจ  แนวความคิดว่า
ด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญและกระบวนการควบคุมมิ
ใ ห้ ก ฎ ห ม า ย ขั ด ต่ อ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
หลักการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล  วิวัฒนาการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักการดังกล่าว ระบบพรรค
การเมืองและกระบวนการเลือกตั้ง
เปรียบเทียบกับประเทศประชาธิปไตย
ต่าง ๆ 

กม. 752 กฎหมายปกครองช้ันสูง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 752 ADVANCED 
ADMINISTRATIVE LAW) 
      ประวัติความเป็นมาและลักษณะ
ของฝ่ายปกครองและกฎหมาย
ปกครอง บ่อเกิดและการใช้การตคีวาม
กฎหมายปกครอง การจัดโครงสรา้ง
ของฝ่ายปกครอง  ทฤษฎีว่าด้วยการ
กระท าของฝ่ายปกครอง หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง
และหลักความรับผดิชอบของฝ่าย
ปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
บุคลากรและทรัพย์สินของฝ่าย
ปกครองและหลักกฎหมายเกีย่วกับ
การควบคุมฝ่ายปกครอง 

กม. 752 กฎหมายปกครองช้ันสูง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 752 ADVANCED 
ADMINISTRATIVE LAW) 
      ประวัติความเป็นมาและลักษณะ
ของฝ่ายปกครองและกฎหมาย
ปกครอง บ่อเกิดและการใช้การตคีวาม
กฎหมายปกครอง การจัดโครงสรา้ง
ของฝ่ายปกครอง  ทฤษฎีว่าด้วยการ
กระท าของฝ่ายปกครอง หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง
และหลักความรับผดิชอบของฝ่าย
ปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
บุคลากรและทรัพย์สินของฝ่าย
ปกครองและหลักกฎหมายเกีย่วกับ
การควบคุมฝ่ายปกครอง 

คงเดิม 

กม. 757 กฎหมายเกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างทางปกครองและระเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 757 LAW ON 
ADMINISTRATIVE STRUCURE AND 
ORGANIZATION) 
     ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการ
จัดโครงสร้างทางปกครอง  หลักการ
รวมอ านาจและกระจายอ านาจ ทฤษฎี
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน  การจัด
โครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  การจัด
องค์กรของหน่วยงานของรัฐตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดโครงสรา้งทางปกครองใน

กม. 757 กฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
                           
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 757 ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION LAW) 
     ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการ
จัดโครงสร้างทางปกครอง  หลักการ
รวมอ านาจและกระจายอ านาจ ทฤษฎี
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน  การจัด
โครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  การจัด
องค์กรของหน่วยงานของรัฐตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดโครงสรา้งทางปกครองใน
ปัจจุบัน  และทฤษฎีว่าด้วยระเบียบ

ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย
ให้มีความชัดเจนขึ้น 
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ปัจจุบัน  และทฤษฎีว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ประวัติการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใน
ประเทศตะวันตกและการจัดระเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย  
โครงสร้างและปญัหาการจัดระเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดินประเทศไทยใน
ปัจจุบัน 

บริหารราชการแผ่นดิน ประวัติการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใน
ประเทศตะวันตกและการจัดระเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย  
โครงสร้างและปญัหาการจัดระเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดินประเทศไทยใน
ปัจจุบัน 

กม. 758 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
 (LA 758  LAW ON INFORMATION 
TECHNOLOGY AND 
COMMUNICATION) 
      ทฤษฎี แ ล ะแนวคิ ด เ กี่ ย วกั บ
ข่าวสารและเสรีภาพของประชาชน 
ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการแสดง
ความคิ ด เห็ น ในข่ า วสารกั บก า ร
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในชีวติ
ส่วนตัว  เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและในการได้ข่าวสาร  การ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตส่วนตัว 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานกับข้อมูลข่าวสารที่อาจจะ
กระทบถึ งสิทธิ ส่ วนบุคคล   และ
กฎหมายทั้งหลายที่ควบคุมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระดับระหว่าง
ประเทศ และของนานาประเทศ        

กม. 758 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
                       3(3-0-9) หน่วยกติ 
(LA 758  LAW OF INFORMATION 
TECHNOLOGY AND 
COMMUNICATION) 
      ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
ข่าวสารและเสรภีาพของประชาชน 
ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นในข่าวสารกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรภีาพของบุคคลในชีวิต
ส่วนตัว  เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและในการได้ข่าวสาร  การ
คุ้มครองสิทธิเสรภีาพในชีวิตส่วนตวั 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานกับข้อมูลข่าวสารที่อาจจะ
กระทบถึงสิทธิส่วนบุคคล  และ
กฎหมายทั้งหลายที่ควบคุมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระดับระหว่าง
ประเทศ และของนานาประเทศ    

ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

กม. 759 กฎหมายเกี่ยวกับบริการ
สาธารณะ    
                        3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 759 LAW ON  PUBLIC 
SERVICE) 
      ทฤษฎีกฎหมายและแนวคิด
พื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกีย่วกับ
การแทรกแซงของรัฐ  ทฤษฎีบริการ
สาธารณะ  ความหมายและความ
เป็นมาของรัฐวิสาหกจิ  ความสมัพันธ์
ระหว่างบริการสาธารณะประเภท
ต่างๆ บริการสาธารณะทางปกครอง 
บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม  บริการสาธารณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมกับรูปแบบทาง

กม. 759 กฎหมายเกี่ยวกับบริการ
สาธารณะ      
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 759 LAW OF PUBLIC 
SERVICE) 
      ทฤษฎีกฎหมายและแนวคิด
พื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกีย่วกับ
การแทรกแซงของรัฐ  ทฤษฎีบริการ
สาธารณะ  ความหมายและความ
เป็นมาของรัฐวิสาหกจิ  ความสมัพันธ์
ระหว่างบริการสาธารณะประเภท
ต่างๆ บริการสาธารณะทางปกครอง 
บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม  บริการสาธารณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมกับรูปแบบทาง

ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 



64 
 

หลักสตูร พ. ศ. 2554 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
กฎหมายของรัฐวสิาหกิจไทย  ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดท าบริการ
สาธารณะโดยใช้รูปแบบรัฐวิสาหกจิ 

กฎหมายของรัฐวสิาหกิจไทย  ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดท าบริการ
สาธารณะโดยใช้รูปแบบรัฐวิสาหกจิ 

กม. 761 กฎหมายการคลังและภาษี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 761 FISCAL LAW AND 
TAXATION OF LOCAL 
GOVERNMENT) 
     ความรู้พื้นฐานในทาง
เศรษฐศาสตร์อันเกี่ยวกับการคลังและ
ภาษีขององค์กรปกครองตนเองส่วน
ท้องถิ่น  เนื้อหาและปัญหาของ
กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายภาษี
บ ารุงท้องที่และกฎหมายภาษโีรงเรือน  
แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงของ
กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กร
ปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นในอนาคต  
การวางแผนภาษีในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
กฎหมายโรงเรือนและกฎหมายภาษี
บ ารุงท้องที ่

กม. 761 กฎหมายการคลังและภาษี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 761 FISCAL LAW AND 
TAXATION OF LOCAL 
GOVERNMENT) 
     ความรู้พื้นฐานในทาง
เศรษฐศาสตร์อันเกี่ยวกับการคลังและ
ภาษีขององค์กรปกครองตนเองส่วน
ท้องถิ่น  เนื้อหาและปัญหาของ
กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายภาษี
บ ารุงท้องที่และกฎหมายภาษโีรงเรือน  
แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงของ
กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กร
ปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นในอนาคต  
การวางแผนภาษีในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
กฎหมายโรงเรือนและกฎหมายภาษี
บ ารุงท้องที ่

คงเดิม 

กม. 762 กฎหมายว่าด้วยศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต
(LA 762 LAW ON 
ADMINISTRATIVE COURT AND 
PROCEDURE) 
    ภารกิจและเขตอ านาจของศาล
ปกครอง  หลักการพื้นฐานในกระบวน
วิธีพิจารณาคดีปกครอง รูปแบบค า
ฟ้องในคดีปกครอง เง่ือนไขการฟ้อง
และการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  การควบคุมกฎมิให้ขัดต่อ
กฎหมายหรือรัฐธรรมนญูในกระบวน
วิธีพิจารณาคดีปกครอง การคุม้ครอง
ช่ัวคราวก่อนมีค าพิพากษา การระงับ
กระบวนวิธีพิจารณาคดปีกครอง ค า
พิพากษาและผลของค าพิพากษาในคดี
ปกครอง โดยวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับ
หลักกฎหมายและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองของต่างประเทศ 

กม. 762 กฎหมายว่าด้วยศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 762 LAW OF 
ADMINISTRATIVE COURT AND 
PROCEDURE) 
    ภารกิจและเขตอ านาจของศาล
ปกครอง  หลักการพื้นฐานในกระบวน
วิธีพิจารณาคดีปกครอง รูปแบบค า
ฟ้องในคดีปกครอง เง่ือนไขการฟ้อง
และการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  การควบคุมกฎมิให้ขัดต่อ
กฎหมายหรือรัฐธรรมนญูในกระบวน
วิธีพิจารณาคดีปกครอง การคุม้ครอง
ช่ัวคราวก่อนมีค าพิพากษา  การระงับ
กระบวนวิธีพิจารณาคดปีกครอง ค า
พิพากษาและผลของค าพิพากษาในคดี
ปกครอง โดยวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับ
หลักกฎหมายและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองของต่างประเทศ 

ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
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กม. 764 กฎหมายว่าด้วยศาล
รัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาความศาล
รัฐธรรมนูญ 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 764 LAW ON 
CONSTITUTIONAL COURT AND 
PROCEDURE) 
     แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับศาลรัฐธรรมนญู บทบาทหน้าท่ีและ
โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนญู 
กระบวนการและหลักการทีเ่กี่ยวกบัวิธี
พิจารณาความของศาลรัฐธรรมนญู 

กม. 764 กฎหมายว่าด้วยศาล
รัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาความศาล
รัฐธรรมนูญ 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 764 LAW OF 
CONSTITUTIONAL COURT AND 
PROCEDURE) 
     แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับศาลรัฐธรรมนญู บทบาทหน้าท่ีและ
โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนญู 
กระบวนการและหลักการทีเ่กี่ยวกบัวิธี
พิจารณาความของศาลรัฐธรรมนญู 

ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ คงเดิม 
กม. 771 กฎหมายทะเล 
                     
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 771 LAW OF THE SEA) 
  
    กฎเกณฑ์ตามสนธสิัญญาว่าด้วย
กฎหมายทะเล  ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าท่ีของรัฐชายฝั่ง  ทะเลอาณาเขต  
เขตเศรษฐกจิจ าเพาะ หลักการ
เกี่ยวกับรัฐที่เป็นเกาะและรัฐไร้ชายฝั่ง 
หลักการเกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์
ทางทะเลร่วมกันของประเทศ และ
กลุ่มประเทศต่างๆ ตลอดจนการระงับ
ข้อพิพาท 

กม. 771 กฎหมายระหว่างประเทศว่า
ด้วยทะเล 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 771 INTERNATIONAL LAW OF 
THE SEA) 
     กฎเกณฑ์ตามสนธิสญัญาว่าดว้ย
กฎหมายทะเล  ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าท่ีของรัฐชายฝั่ง  ทะเลอาณาเขต  
เขตเศรษฐกจิจ าเพาะ หลักการ
เกี่ยวกับรัฐที่เป็นเกาะและรัฐไร้ชายฝั่ง 
หลักการเกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์
ทางทะเลร่วมกันของประเทศ และ
กลุ่มประเทศต่างๆ ตลอดจนการระงับ
ข้อพิพาท 

1.ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยให้มคีวามชัดเจน
ขึ้น 
2.ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับช่ือรายวิชาภาษาไทย 

กม. 772 กฎหมายองค์การระหว่าง
ประเทศช้ันสูง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 772 ADVANCED 
INTERNATIONAL ORGANIZATION 
LAW) 
     กฎหมายระหว่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ  
การเกิดขึ้นและการแบ่งประเภทของ
องค์การระหว่างประเทศ  อ านาจ
หน้าท่ีและโครงสร้างทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ 
นิติสัมพันธ์และบทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศท่ีมีต่อประชาคม 
 
 

กม. 772 กฎหมายองค์การระหว่าง
ประเทศช้ันสูง                      
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 772 ADVANCED 
INTERNATIONAL ORGANIZATION 
LAW) 
     กฎหมายระหว่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ  
การเกิดขึ้นและการแบ่งประเภทของ
องค์การระหว่างประเทศ  อ านาจ
หน้าท่ีและโครงสร้างทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ 
นิติสัมพันธ์และบทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศท่ีมีต่อประชาคมโลก 

คงเดิม 



66 
 

หลักสตูร พ. ศ. 2554 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
กม. 773 กฎหมายสนธสิัญญา 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 773 LAW OF TREATY) 
     กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่มา การ
เกิดขึ้นของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ  หลักการเกี่ยวกับความ
ผูกพันของสนธิสัญญา  ความแตกต่าง
ระหว่างสญัญาระหว่างประเทศกับ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ผลบังคับ
ใช้และการสิ้นสุดของสนธสิัญญา
ระหว่างประเทศ 

กม. 773 กฎหมายสนธสิัญญา 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 773 LAW OF TREATY) 
     กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่มา การ
เกิดขึ้นของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ  หลักการเกี่ยวกับความ
ผูกพันของสนธิสัญญา  ความแตกต่าง
ระหว่างสญัญาระหว่างประเทศกับ
สนธสิัญญาระหว่างประเทศ ผลบังคับ
ใช้และการสิ้นสุดของสนธสิัญญา
ระหว่างประเทศ 

คงเดิม 

กม. 774  กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกัน
ของกฎหมาย           
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 774 RULES ON CONFLICT OF 
LAW) 
     การขัดกันของกฎหมาย นิติ
สัมพันธ์ที่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดการ
ขัดกันของกฎหมาย การแกไ้ขปัญหา
การขัดกันของกฎหมาย การย้อนส่ง
และกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของ
กฎหมายของประเทศไทย โดยศึกษา
เปรียบเทยีบกับกฎหมายต่างประเทศ 

กม. 774  กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกัน
ของกฎหมาย           
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 774 RULES ON CONFLICT OF 
LAW) 
     การขัดกันของกฎหมาย นิติ
สัมพันธ์ที่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดการ
ขัดกันของกฎหมาย การแกไ้ขปัญหา
การขัดกันของกฎหมาย การย้อนส่ง
และกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของ
กฎหมายของประเทศไทย โดยศึกษา
เปรียบเทยีบกับกฎหมายต่างประเทศ 

คงเดิม 

กม. 775 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 775 LAW OF HUMAN 
RIGHTS) 
    
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน  กฎเกณฑ์และกลไกการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎบตัร
สหประชาชาติ  ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน  กฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  กตกิา
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิเด็ก 
 
 
 

กม. 775 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ     
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 775  INTERNATIONAL 
HUMAN RIGHTS LAW) 
     แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสทิธิ
มนุษยชน  กฎเกณฑ์และกลไกการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎบตัร
สหประชาชาติ  ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน  กฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  กตกิา
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิเด็ก 

ปรับชื่อรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น 



67 
 

หลักสตูร พ. ศ. 2554 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
กม. 776 กฎหมายธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 776 INTERNATIONAL 
BUSINESS LAW) 
     ขอบเขตธุรกิจระหว่างประเทศ 
ที่มาของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีมผีลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ระหว่างประเทศ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างประเทศ  
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิต การค้าระหว่างประเทศ  การ
บริการระหว่างประเทศ การกู้ยมื
ระหว่างประเทศ  กฎหมายเกี่ยวกับ
การเข้าเมืองและการท างานระหวา่ง
ประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปริวรรตเงินตรา สัญญา และการรา่ง
สัญญาในธุรกรรมระหว่างประเทศ 

กม .  776 กฎหมายธุ รกิ จระหว่าง
ประเทศ 
                      3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 776 LAW OF INTERNATIONAL 
BUSINESS TRANSACTIONS) 
     ขอบเขตธุรกิจระหว่างประเทศ 
ที่มาของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีมผีลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจ  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ระหว่างประเทศ       การถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างประเทศ  
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิต การค้าระหว่างประเทศ การ
บริการระหว่างประเทศ การกู้ยมื
ระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกบั
การเข้าเมืองและการท างานระหวา่ง
ประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปริวรรตเงินตรา  สัญญา และการร่าง
สัญญาในธุรกรรมระหว่างประเทศ 

ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้มีความ
ชัดเจนขึ้น 

กม. 778 กฎหมายภาษีอากรระหว่าง
ประเทศ 
                        3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 778 INTERNATIONAL TAX 
LAW)    
 
  ประวัติความเป็นมา พัฒนาการทาง
ทฤษฎี หลักการส าคัญ ตัวบทกฎหมาย
และทางปฏิบัตเิกี่ยวกับภาษีอากร
ประเภทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จ าหน่าย จ่าย โอน หรือธุรกรรมขา้ม
ชาติ การลงทุน การค้า หรือการ
ให้บริการระหว่างประเทศ ทั้งในส่วน
ของกฎหมายภายในของไทยและใน
ส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ 
อนุสัญญาทางภาษีท่ีประเทศไทยท า
กับต่างประเทศ หลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหาเกี่ยวกบั
การเลีย่งภาษีอากรระหว่างประเทศ
และมาตรการตอบโต้ของประเทศไทย
เปรียบเทยีบกับของต่างประเทศ 
 

กม. 778 กฎหมายภาษีอากรระหว่าง
ประเทศ 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต
(LA 778 INTERNATIONAL 
TAXATION LAW) 
 
     ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ
ทางทฤษฎี หลักการส าคัญ ตัวบท
กฎหมายและทางปฏิบตัิเกี่ยวกับภาษี
อากรประเภทต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
จ าหน่าย จ่าย โอน หรือธุรกรรมขา้ม
ชาติ การลงทุน การค้า หรือการ
ให้บริการระหว่างประเทศ ทั้งในส่วน
ของกฎหมายภายในของไทยและใน
ส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ 
อนุสัญญาทางภาษีท่ีประเทศไทยท า
กับต่างประเทศ หลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหาเกี่ยวกบั
การเลีย่งภาษีอากรระหว่างประเทศ
และมาตรการตอบโต้ของประเทศไทย
เปรียบเทยีบกับของต่างประเทศ 

ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
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กม. 779 กฎหมายการลงทุน
เปรียบเทยีบ 
                     3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 779 COMPARATIVE 
INVESTMENT LAW) 
      กฎหมายและนโยบายของ
ประเทศท่ีส าคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนของคนต่างชาติ  พิจารณารา่ง
กฎหมายและนโยบายดังกล่าวของ
ประเทศท่ีอยู่ในช่วงของการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเมืองที่ต่างกัน  เน้น
ที่ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่
ประเทศไทยควรพิจารณาน ามาใช้จาก
ความสัมพันธ์อนันั้น การศึกษาจะ
เลือกประเทศบางประเทศในแตล่ะ
ทวีป และในแต่ละช่วงของการพัฒนา 
เพื่อวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบกัน และโยง
ถึงกฎหมายและนโยบายของไทยใน
ปัจจุบันและอนาคต 

กม. 779 กฎหมายการลงทุน
เปรียบเทยีบ 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 779 COMPARATIVE 
INVESTMENT LAW) 
      กฎหมายและนโยบายของ
ประเทศท่ีส าคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนของคนต่างชาติ  พิจารณารา่ง
กฎหมายและนโยบายดังกล่าวของ
ประเทศท่ีอยู่ในช่วงของการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเมืองที่ต่างกัน  เน้น
ที่ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่
ประเทศไทยควรพิจารณาน ามาใช้จาก
ความสัมพันธ์อันนั้น การศึกษาจะ
เลือกประเทศบางประเทศในแตล่ะ
ทวีป และในแต่ละช่วงของการพัฒนา 
เพื่อวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบกัน และโยง
ถึงกฎหมายและนโยบายของไทยใน
ปัจจุบันและอนาคต 

คงเดิม 

กม. 781 อนุญาโตตุลาการทางการค้า
ระหว่างประเทศ                           
                       3(3-0-9) หน่วยกิต
(LA 781 INTERNATIONAL 
COMMERCIAL ARBITRATION) 
     แนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อ
พิพาท  การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
การค้าโดยใช้อนุญาโตตุลาการทาง
การค้าระหว่างประเทศ  ปัญหา
ขอบเขตอ านาจอนุญาโตตลุาการ การ
เลือกอนุญาโตตลุาการและการเลอืกใช้
กฎหมายกระบวนการพิจารณา ผล
ของค าวินิจฉัยช้ีขาดความเห็นของ
อนุญาโตตุลาการและการบังคับตาม
ค าวินิจฉัยช้ีขาดนั้น 

กม. 781 อนุญาโตตุลาการทางการค้า
ระหว่างประเทศ                      
                       3(3-0-9) หน่วยกิต
(LA 781 INTERNATIONAL 
COMMERCIAL ARBITRATION)     
     แนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อ
พิพาท  การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
การค้าโดยใช้อนุญาโตตุลาการทาง
การค้าระหว่างประเทศ  ปัญหา
ขอบเขตอ านาจอนุญาโตตลุาการ การ
เลือกอนุญาโตตลุาการและการเลอืกใช้
กฎหมายกระบวนการพิจารณา ผล
ของค าวินิจฉัยช้ีขาดความเห็นของ
อนุญาโตตุลาการและการบังคับตาม
ค าวินิจฉัยช้ีขาดนั้น 

คงเดิม 

กม. 782 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ   
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA  782 INTERNATIONAL 
ECONOMIC LAW) 
     กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ
และกลุม่ประเทศต่างๆ ข้อตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศและ

กม. 782 กฎหมายเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ     
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA  782 INTERNATIONAL 
ECONOMIC LAW) 
     กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ
และกลุม่ประเทศต่างๆ ข้อตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศและ

คงเดิม 
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กฎเกณฑ์ระหวา่งประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

กฎเกณฑ์ระหวา่งประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

กลุ่มวิชากฎหมายอื่น กลุ่มวิชากฎหมายอื่น คงเดิม 
กม.791 กฎหมายลักษณะพยาน
เปรียบเทยีบ   
                        3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 791 COMPARATIVE EVIDENCE 
LAW)   
     ประวัติและวิวัฒนาการของหลัก
กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานใน
ประเทศท่ีใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบ
กล่าวหาและแบบไต่สวนเปรียบเทยีบ
หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟัง
พยานหลักฐาน การชั่งน้ าหนัก
พยานหลักฐานและหน้าที่น าสืบท้ังใน
คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครองของ
ประเทศต่างๆ เปรยีบเทียบกับ
กฎหมายไทย 

กม. 791 กฎหมายลักษณะพยาน
เปรียบเทยีบ   
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 791 COMPARATIVE EVIDENCE 
LAW)   
     ประวัติและวิวัฒนาการของหลัก
กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานใน
ประเทศท่ีใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบ
กล่าวหาและแบบไต่สวนเปรียบเทยีบ
หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟัง
พยานหลักฐาน การชั่งน้ าหนัก
พยานหลักฐานและหน้าที่น าสืบท้ังใน
คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครองของ
ประเทศต่างๆ เปรยีบเทียบกับ
กฎหมายไทย 

คงเดิม 

กม. 792 กฎหมายแรงงานและ
ประกันสังคมชั้นสูง                         
                        3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 792 ADVANCED LABOUR 
LAWS AND SOCIAL SECURITY) 
     ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงาน นโยบาย
แรงงานของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง  กฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์ 
การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
กระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงาน 
สถานะทางกฎหมายและบทบาทของ
สหภาพแรงงาน  กฎเกณฑ์ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ความเกี่ยวพันของกฎเกณฑ์ดังกลา่ว
ต่อโครงสร้างกฎหมายแรงงานไทย 
ประสิทธิภาพของกฎหมายในการ
คุ้มครองลูกจ้างในยุคปจัจุบันโดย
กฎหมายแพ่ง กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์  
การคุ้มครองในเรื่องสิทธิการรวมตวั
เป็นสหภาพแรงงาน สิทธิการร่วม

กม. 792 กฎหมายแรงงานช้ันสูง                                         
                 
                      3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 792 ADVANCED LABOUR 
LAW) 
      
ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจา้งและ
ลูกจ้าง  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
แรงงาน  กฎหมายแรงงานสมัพันธ์ 
การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
กระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงาน 
สถานะทางกฎหมายและบทบาทของ
สหภาพแรงงาน  กฎเกณฑ์ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ความเกี่ยวพันของกฎเกณฑ์ดังกลา่ว
ต่อโครงสร้างกฎหมายแรงงานไทย 
การจ้างแรงงานในต่างประเทศ 

1.ปรับชื่อรายวิชาให้เน้น
เฉพาะกฎหมายแรงงาน 
2.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับช่ือ
รายวิชา 
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บริหาร  สิทธิการยื่นข้อเรยีกร้องเจรจา
ต่อรอง  การนัดหยดุงาน  สิทธิที่จะ
ได้รับการรักษาพยาบาล การคุ้มครอง
การเลิกจ้าง  การคุ้มครองการว่างงาน 
และการคุ้มครองการชราภาพ  
กม. 793 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งช้ันสูง   
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 793  ADVANCED CIVIL 
PROCEDURE) 
     ประวัติและวิวัฒนาการของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งของประเทศต่างๆ ท่ีส าคญั หรือ
ซึ่งเป็นท่ีมาของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง  หลักการและวิธี
พิจารณาความแพ่งในศาลเฉพาะเรื่อง  
วิเคราะห์กระบวนวิธีพิจารณาความ
แพ่งสามัญ  คดีแพ่งเฉพาะเรื่อง 

กม. 793 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งช้ันสูง    
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 793 ADVANCED CIVIL 
PROCEDURE LAW) 
     ประวัติและวิวัฒนาการของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งของประเทศต่างๆ ท่ีส าคญั หรือ
ซึ่งเป็นท่ีมาของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง  หลักการและวิธี
พิจารณาความแพ่งในศาลเฉพาะเรื่อง  
วิเคราะห์กระบวนวิธีพิจารณาความ
แพ่งสามัญ  คดีแพ่งเฉพาะเรื่อง 

ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

กม. 794 กฎหมายสิ่งแวดล้อมช้ันสูง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 794  ADVANCED 
ENVIRONMENTAL LAW) 
     ทฤษฎีและหลักกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการจดัการ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ปัญหา
เกี่ยวกับมลพิษตา่งๆ  มาตรการทาง
กฎหมายที่เกีย่วกับการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กระบวนการ
จัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการพื้นท่ีพิเศษ 
บทบาทหน้าท่ีขององค์กรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

กม. 794 กฎหมายสิ่งแวดล้อมช้ันสูง 
                       3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 794  ADVANCED 
ENVIRONMENTAL LAW) 
     ทฤษฎีและหลักกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการจดัการ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ปัญหา
เกี่ยวกับมลพิษตา่งๆ  มาตรการทาง
กฎหมายที่เกีย่วกับการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กระบวนการ
จัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการพื้นท่ีพิเศษ 
บทบาทหน้าท่ีขององค์กรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

คงเดิม 
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1.5 วิทยานิพนธ์ (THESIS) 
หลักสตูร พ.ศ.2554 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 

     นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในแผน ก แบบ  
ก 2 จะต้องลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์
จ านวน 12 หน่วยกิต คือ 

     นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในแผน ก แบบ  
ก 2 จะต้องลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์
จ านวน 12 หน่วยกิต คือ 

คงเดิม 

กม. 799 วิทยานิพนธ์  
                       12( 0-0-48) หน่วยกิต 
(LA 799 THESIS) 
     การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางนิติศาสตร์
อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์
ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกตไ์ด ้ 

กม. 799 วิทยานิพนธ์  
                       12( 0-0-36) หน่วยกิต 
(LA 799 THESIS) 
     การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางนิติศาสตร์
อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์
ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกตไ์ด ้

ปรับจ านวนช่ัวโมงให้
สอดคล้องกับการ
ค านวณตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

   
   1.6 การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY) 

หลักสตูร พ.ศ.2554 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
     นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในแผน ข จะต้อง
เรียนรายวิชาการค้นคว้าอสิระจ านวน       
6  หน่วยกิต คือ 

   นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในแผน ข จะต้อง
เรียนรายวิชาการค้นคว้าอสิระจ านวน      
6  หน่วยกิต คือ   

คงเดิม 

กม. 797 การค้นคว้าอิสระ 
                        6 ( 0-0-24) หน่วยกิต 
(LA 797 INDEPENDENT STUDY) 
     การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อทางนิติศาสตร์ ในประเด็นปญัหาที่
นักศึกษาสนใจ เพื่อค้นพบความรู้ และ
สามารถประยุกต์ได้   

กม. 797 การค้นคว้าอิสระ 
                        6 ( 0-0-18) หน่วยกิต 
(LA 797 INDEPENDENT STUDY) 
     การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อทางนิติศาสตร์ ในประเด็นปญัหาที่
นักศึกษาสนใจ เพื่อค้นพบความรู้ และ
สามารถประยุกต์ได้   

ปรับจ านวนช่ัวโมง
ให้สอดคล้องกับการ
ค านวณตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
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2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏ ดังนี้  
 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลักสูตร
เดิม 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 

จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
 36 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  
39 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
 39 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
1.หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

 
- 

 
ไม่นับหน่วยกิต 

 
ไม่นับหน่วยกิต 

2.หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 
 12 หน่วยกิต 

จ านวน 15 หน่วยกิต จ านวน 15 หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือก  จ านวน 12 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
4.หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

 12 หน่วยกิต 
จ านวน  

12 หน่วยกิต 
จ านวน 

 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า  
36 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
 39 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
 39 หน่วยกิต 

แผน ข 
1.หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

 
- 

 
ไม่นับหน่วยกิต 

 
ไม่นับหน่วยกิต 

2.หมวดวิชาบังคับ - จ านวน 15 หน่วยกิต จ านวน 15 หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือก  - จ านวน 18 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
4.หมวดการค้นคว้า
อิสระ 

ไม่น้อยกว่า 3  
หน่วยกิตและ ไม่เกิน

กว่า 6 หน่วยกิต 

 
จ านวน 6 หน่วยกิต 

 
จ านวน 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
 36 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
 39 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
 39 หน่วยกิต 

 
                                     

                          รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 

                                               (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี) 
                                               อธิการบดี 

                                                 วันที่........เดือน........................... พ.ศ. .................. 
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ภาคผนวก ก ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ  พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคผนวก ข ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ค ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อก าหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2548 
(ตามเอกสารแนบ) 
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ภาคผนวก ข 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (FOUNDATION COURSES) 

นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิต (เว้นแต่กรณีท่ี
นักศึกษาเคยศึกษาวิชาดังกล่าวข้างต้นและสอบผ่านตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป นักศึกษามีสิทธิขอ
ยกเว้นรายวิชาดังกล่าวได้ โดยการยกเว้นดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหรือคณะกรรมการอ่ืนที่เรียกชื่อท านองเดียวกัน) ซึ่ง
ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 
 
กม.  501  กฎหมายเปรียบเทียบและระบบกฎหมายหลักของโลก 0(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 501 COMPARATIVE LAW AND  MAJOR  LEGAL SYSTEMS OF THE 
WORLD) 

 

 หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมายเปรียบเทียบ ความหมาย ความส าคัญ
ของการเปรียบเทียบกฎหมาย วิวัฒนาการของระบบกฎหมาย 
ความเกี่ยวพันของกฎหมายเปรียบเทียบกับนิติศาสตร์แขนงอ่ืน 
นิติวิธีที่ใช้ในการเปรียบเทียบกฎหมายโดยละเอียดของระบบซี
วิลลอว์ ระบบคอมมอนลอว์ และกฎหมายอิสลาม 

 

กม. 502 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย 0(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 502 ENGLISH FOR LEGAL RESEARCH)    

 วิธีการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษในเชิงนิติศาสตร์เพ่ือ
ประโยชน์ในการวิจัย หน้าที่ของค าต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอน 
ศัพท์ส านวนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการท าความเข้าใจ
ข้อเขียนทางกฎหมาย 

 

กม. 503  นิติปรัชญา 0(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 503 PHILOSOPHY OF LAW)  

 รากฐานแนวคิดและวิวัฒนาการของทฤษฎีกฎหมายตั้งแต่ยุคกรีก 
โรมัน ยุคกลาง และยุคปัจจุบัน วิเคราะห์แนวความคิดทางนิติ
ปรัชญาของส านักกฎหมายตะวันตก ส านักกฎหมายธรรมชาติ 
ส านักปฏิฐานนิยม ส านักกฎหมายประวัติศาสตร์ ส านักสังคม
วิทยากฎหมาย และส านักกฎหมายยุคใหม่ นิติศึกษาเชิงวิจารณ์ 
ถกเถียงในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับความยุติธรรม  การบังคับใช้
กฎหมายและการขัดขืนต่อกฎหมาย หลักนิติธรรม หลัก
สมานฉันท์ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม  หลักนิติ
ปรัชญาตะวันออก นิติศาสตร์แนวพุทธเปรียบเทียบกับนิติปรัชญา
ตะวันตก 
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2. หมวดวิชาบังคับ (CORE COURSES) 
 
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจ านวน  15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 

กม. 601 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 601 ADVANCED CIVIL AND COMMERCIAL LAW)  
 หลักพ้ืนฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ บุคคล 

นิติกรรมสัญญา หนี้ ทรัพย์ ละเมิด ครอบครัว มรดก และ
พัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปรียบเทียบกับ
หลักกฎหมายต่างประเทศท่ีส าคัญ วิเคราะห์แนวค าสอนและแนว
ค าพิพากษา  ตลอดจนปัญหาทางปฏิบัติทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ 

 

กม. 602 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 602 ADVANCED INTERNATIONAL  LAW)   
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิด 

ความส าคัญ การใช้และการตีความกฎหมายระหว่างประเทศ  
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ 

 

กม. 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 603 ADVANCED CRIMINAL  LAW)   
 ทฤษฎีและโครงสร้างความรับผิดทางอาญาเปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายและประเทศที่ใช้กฎหมาย
จารีตประเพณี พัฒนาการทางความคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย
อาญาที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

กม. 605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 605 ADVANCED PUBLIC  LAW)  
 การควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครอง แนวทางค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองของไทยที่เกี่ยวข้อง ปัญหา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายการเลือกตั้ง และมาตรการต่างๆ  
ที่เก่ียวกับผู้ใช้อ านาจทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

 

กม. 607 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 607 RESEARCH  METHODOLOGY IN LAW)  
 หลักและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์  ขั้นตอนและ

กระบวนการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอข้อมูล  ตลอดจน
วิธีการเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) ทั้งนี้นักศึกษา
ต้องส่งโครงการวิจัยเข้าสัมมนาและน าเสนอต่อผู้สอนเพ่ือพัฒนา
เป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
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3. หมวดวิชาเลือก (ELECTIVE COURSES)   
         นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า           
12  หนว่ยกิต 

          นักศึกษาแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
     โดยนักศึกษาทั้ง  2 แผนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาต่างๆ          

ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือหลายกลุ่มวิชาได้ ซึ่งแยกออกเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

กม. 731 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 731 ADVANCED CRIMINOLOGY AND PENOLOGY)  
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ทฤษฎีว่าด้วย

สาเหตุของอาชญากรรม ประเภทของอาชญากรรม แนวคิดใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเปรียบเทียบ แนวคิด
และวัตถุประสงค์ของการลงโทษและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่มีผลต่อแนวคิดในการลงโทษ 

 

กม. 732 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 732 ADVANCED CRIMINAL PROCEDURE)  
 กระบวนการด าเนินคดีอาญาก่อนการพิจารณาคดี การจับ ค้น 

การควบคุมการใช้อ านาจของพนักงานสอบสวน และการใช้
ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาใน
คดีอาญา และปัญหาเฉพาะเรื่องในกระบวนการพิจารณา
พิพากษาของศาลจนคดีถึงท่ีสุด 

 

กม. 733 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 733 CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION)  
 กระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาและทัณฑวิทยา 

ข้อบกพร่องของกระบวนการบริหารงานยุติธรรมและแนว
ทางแก้ไข แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องโทษและผู้ที่พ้นโทษ
มาแล้ว 

 

กม. 734 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 734 LAW OF ECONOMIC CRIMES)  
 ทฤษฎี ความหมายและลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 
ผู้บริหารสถาบันการเงินหรือองค์กรธุรกิจภาคเอกชนอ่ืน 
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวกับการลักลอบส่ง
เงินตราหรือทุนออกนอกประเทศ หรือกฎหมายศุลกากรในส่วน
การลักลอบหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร รวมทั้งปัญหาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ดังกล่าว   
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กม. 735 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 735 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW)  
 ประวัติ และวิวัฒนาการของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 

รูปแบบและลักษณะของกฎเกณฑ์ของกฎหมายอาญาระหว่าง
ประเทศ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การออกกฎหมายภายใน   
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมอาชญากรรม  
ขอบเขตความรับผิดในทางอาญาของผู้กระท าผิด รวมทั้งศาล
อาญาระหว่างประเทศ 

 

 
3.2 กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 

 
กม. 741 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 741 BANKRUPTCY AND BUSINESS REORGANIZATION LAW)  
 การฟ้ืนฟูกิจการ ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโดยรวม ขั้นตอน    

วิธีฟ้ืนฟูกิจการ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ปัญหากฎหมาย
และวิธีปฏิบัติที่ส าคัญเก่ียวกับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย 
บทบาทของผู้ล้มละลาย เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ เจ้าพนักงาน      
พิทักษ์ทรัพย์ ปัญหาเกี่ยวเนื่องระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
และการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ปัญหาและผลกระทบต่อการปลด
จากการเป็นผู้ล้มละลาย 

 

กม. 742 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 742 INTELLECTUAL PROPERTY LAW)  
 หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

เครื่องหมายทาง การค้า ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
ที่น่าสนใจ คดีส าคัญที่เก่ียว กับกฎหมายดังกล่าวในต่างประเทศ 
และกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  

 

กม. 743 ปัญหากฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท  3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 743  PROBLEMS IN COMPANY AND PARTNERSHIP LAW)  
 กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัททั้งของกฎหมายไทยและ

กฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ถึงปัญหากฎหมายดังกล่าว
ในเชิงเศรษฐกิจ 

 

กม. 745 กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 745 INSURANCE LAW AND RISK MANAGEMENT)  
 ข้อความคิด หลักเกณฑ์พ้ืนฐานและกฎเกณฑ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับการ

บริการและควบคุมความเสี่ยง  การประกันภัยทรัพย์สิน การ
ประกันภัยความรับผิดชอบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของกิจการ     
การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการประกอบการ           
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การประกนัภัยความรับผิดของผู้บริหารกิจการ การประกันภัยใน
ความรับผิดของผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ การประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตร การประกันชีวิต การประกันสุขภาพอุบัติเหตุ      
การบริหารความเสี่ยงต่อความเสียหายในตลาดการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ  อัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ ดัชนีมูลค่าการ    
ซื้อขายหลักทรัพย์ ความผันผวนของราคาพืชผล  วัตถุดิบส าคัญๆ 
ในตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า 

กม. 746 ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 746 PROBLEMS IN LAW OF ADMIRALTY)  
 กฎหมายพาณิชยนาวีของไทยในปัจจุบัน ปัญหาความ           

ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

 

กม. 747 ปัญหากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 747 PROBLEMS IN ANTITRUST LAW AND TRADE BARRIERS)  
 ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการผูกขาดทางการค้าในประเทศและ

ระหว่างประเทศ กฎหมายพิเศษเพ่ือควบคุมการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การปฏิบัติที่มิชอบในทางการค้ า         
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการ
ผลิตและการค้า 

 

กม. 748 กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 748 LAW AND TAX PLANNING)  
 โครงสร้างทางภาษีในประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้และ

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
เว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาและการวางแผนภาษีทาง
ธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 

 

กม. 749 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 749 INTERNATIONAL TRADE LAW)  
 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การซื้อขายตาม

อนุสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมายขนส่งระหว่าง
ประเทศ สัญญาช าระเงินระหว่างประเทศ 

 

 
3.3 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

กม. 751 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 751 ADVANCED CONSTITUTIONAL LAW)  
 รัฐและการปกครองแบบประชาธิปไตย การแบ่งแยกอ านาจและ

รูปแบบการปกครองซึ่งมีที่มาจากการแบ่งแยกอ านาจ 
แนวความคิดว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและ
กระบวนการควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ         
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หลักการ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคล วิวัฒนาการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวระบบพรรคการเมืองและ
กระบวนการเลือกตั้งเปรียบเทียบกับประเทศประชาธิปไตย  
ต่าง ๆ 

กม. 752 กฎหมายปกครองชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 752 ADVANCED ADMINISTRATIVE LAW)  
 ประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมาย

ปกครอง บ่อเกิดและการใช้การตีความกฎหมายปกครอง การจัด
โครงสร้างของฝ่ายปกครอง  ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่าย
ปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและหลัก
ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคลากร
และทรัพย์สินของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมฝ่ายปกครอง 

 

กม. 757 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 757 ADMINISTRATIVE ORGANIZATION LAW)  
 ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดโครงสร้างทางปกครอง  

หลักการรวมอ านาจและกระจายอ านาจ ทฤษฎีนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน การจัดโครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  การจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการจัดโครงสร้าง
ทางปกครองในปัจจุบัน และทฤษฎีว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ประวัติการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใน
ประเทศตะวันตกและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใน
ประเทศไทย โครงสร้างและปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินประเทศไทยในปัจจุบัน 

 

กม. 758 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 758 LAW OF INFORMATION TECHNOLOGY)  
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับข่าวสารและเสรีภาพของประชาชน 

ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในข่าวสารกับ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในชีวิตส่วนตัว  เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นและในการได้ข่าวสาร  การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพในชีวิตส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน
กับข้อมูลข่าวสารที่อาจจะกระทบถึงสิทธิส่วนบุคคล และ
กฎหมายทั้งหลายที่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระดับ
ระหว่างประเทศ และของนานาประเทศ    

 

กม. 759 กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 759 LAW OF PUBLIC SERVICE)  
 ทฤษฎีกฎหมายและแนวคิดพ้ืนฐานทางกฎหมายปกครอง

เกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎีบริการสาธารณะ  
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ความหมายและความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจ  ความสัมพันธ์
ระหว่างบริการสาธารณะประเภทต่างๆ บริการสาธารณะทาง
ปกครอง บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรมกับรูปแบบทาง
กฎหมายของรัฐวิสาหกิจไทย ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
บริการสาธารณะโดยใช้รูปแบบรัฐวิสาหกิจ 

กม. 761 กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 761 FISCAL LAW AND TAXATION OF LOCAL GOVERNMENT)  
 ความรู้พ้ืนฐานในทางเศรษฐศาสตร์อันเกี่ยวกับการคลังและภาษี

ขององค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น  เนื้อหาและปัญหาของ
กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายภาษีบ ารุงท้องที่และกฎหมายภาษีโรงเรือน  แนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายการคลังและภาษีขององค์กร
ปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นในอนาคต  การวางแผนภาษีในส่วนที่
เกี่ยวกับกฎหมายโรงเรือนและกฎหมายภาษีบ ารุงท้องที่ 

 

กม. 762 กฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง      3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 762 LAW OF ADMINISTRATIVE COURT AND PROCEDURE)  
 ภารกิจและเขตอ านาจของศาลปกครอง หลักการพ้ืนฐานใน

กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง รูปแบบค าฟ้องในคดีปกครอง 
เงื่อนไขการฟ้องและการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
การควบคุมกฎมิให้ขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญในกระบวนวิธี
พิจารณาคดีปกครอง การคุ้มครองชั่วคราวก่อนมี     ค าพิพากษา 
การระงับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง  ค าพิพากษาและผล
ของค าพิพากษาในคดีปกครอง โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ  
หลักกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศ 

 

กม. 764 กฎหมายว่ าด้ วยศาลรั ฐธรรมนูญและวิธี พิจารณาความ           
ศาลรัฐธรรมนูญ    

3(3-0-9) หน่วยกิต 

(LA 764 LAW OF CONSTITUTIONAL COURT AND PROCEDURE)  
 แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ บทบาท

หน้าที่และโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการและ
หลักการที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 
3.4 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

 
กม. 771 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA  771 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA)  
 กฎเกณฑ์ตามสนธิสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล ปัญหาเกี่ยวกับ

สิทธิหน้าที่ของรัฐชายฝั่ง  ทะเลอาณาเขต  เขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ หลักการเกี่ยวกับรัฐที่เป็นเกาะและรัฐไร้ชายฝั่ง หลักการ
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เกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันของประเทศ และ
กลุ่มประเทศต่างๆ ตลอดจนการระงับข้อพิพาท 

กม. 772 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง      3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 772 ADVANCED INTERNATIONAL ORGANIZATION LAW)  
 กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ  

การเกิดขึ้นและการแบ่งประเภทขององค์การระหว่างประเทศ 
อ านาจหน้าที่และโครงสร้างทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
ระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์และบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศที่มีต่อประชาคมโลก 

 

กม.773 กฎหมายสนธิสัญญา  3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA   773 LAW OF TREATY)  
 กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่มา      

การเกิดขึ้นของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หลักการเก่ียวกับ
ความผูกพันของสนธิสัญญา  ความแตกต่างระหว่างสัญญา
ระหว่างประเทศกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ผลบังคับใช้และ
การสิ้นสุดของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

 

กม. 774 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 774 RULES ON CONFLICT OF LAW)  
 การขัดกันของกฎหมาย นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดการ

ขัดกันของกฎหมาย การแก้ไขปัญหาการขัดกันของกฎหมาย  
การย้อนส่งและกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายของ
ประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

 

กม. 775 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 775 INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW)  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  กฎเกณฑ์และกลไก

การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎบัตรสหประชาชาติ  
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  กฎหมายระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  กติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก   

 

กม. 776 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 776 LAW OF INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS)  
 ขอบเขตธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่

ธุรกิจระหว่างประเทศ   ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจ  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการผลิต การค้าระหว่างประเทศ การบริการระหว่าง
ประเทศ  การกู้ยืมระหว่างประเทศ  กฎหมายเกี่ยวกับการเข้า
เมืองและการท างานระหว่างประเทศ  กฎหมายเกี่ยวกับ       
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การปริวรรตเงินตรา  สัญญา และการร่างสัญญาในธุรกรรม
ระหว่างประเทศ 

กม.778 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 778 INTERNATIONAL TAXATION LAW)  
 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการทางทฤษฎี หลักการส าคัญ      ตัว

บทกฎหมายและทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายจ่ายโอนหรือธุรกรรมข้ามชาติ       การ
ลงทุนการค้าหรือการให้บริการระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของ
กฎหมายภายในของไทยและในส่วนของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ อนุสัญญาทางภาษีที่ประเทศไทยท ากับต่างประเทศ 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเกี่ยวกับการ
เลี่ยงภาษีอากรระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้            ของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ 

 

กม.779 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA  779 COMPARATIVE  INVESTMENT LAW) 
 กฎหมายและนโยบายของประเทศที่ส าคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ลงทุนของคนต่างชาติ   พิจารณาร่างกฎหมายและนโยบาย
ดังกล่าวของประเทศที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมืองที่ต่ างกัน  เน้นที่ความสัมพันธ์และผลประโยชน์             
ที่ประเทศไทยควรพิจารณาน ามาใช้จากความสัมพันธ์อันนั้น   
การศึกษาจะเลือกประเทศบางประเทศในแต่ละทวีป และใน    
แต่ละช่วงของการพัฒนา เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน และ     
โยงถึงกฎหมายและนโยบายของไทยในปัจจุบันและอนาคต 

 

กม. 781 อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA  781 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION) 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาททาง

ธุรกิจการค้าโดยใช้อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ 
ปัญหาขอบเขตอ านาจอนุญาโตตุลาการ                          
การเลือกอนุญาโตตุลาการและการเลือกใช้กฎหมายกระบวนการ
พิจารณา ผลของค าวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นของอนุญาโตตุลาการ
และการบังคับตามค าวินิจฉัยชี้ขาดนั้น 

 

กม. 782 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 782 INTERNATIONAL ECONOMIC LAW) 
 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ

และกลุ่มประเทศต่างๆ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและ
กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
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3.5 กลุ่มวิชากฎหมายอ่ืน 
 

กม. 791 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 791 COMPARATIVE EVIDENCE LAW)  
 ประวัติและวิวัฒนาการของหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน

ในประเทศท่ีใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน 
เปรียบเทียบหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน     
การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน และหน้าที่น าสืบทั้งในคดีแพ่ง 
คดีอาญาและคดีปกครองของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับ
กฎหมายไทย 

 

กม. 792 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 792 ADVANCED LABOUR LAW)  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง

และลูกจ้าง  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทแรงงาน สถานะทางกฎหมายและบทบาทของ
สหภาพแรงงาน  กฎเกณฑ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ความเก่ียวพันของกฎเกณฑ์ดังกล่าวต่อโครงสร้างกฎหมาย
แรงงานไทย การจ้างแรงงานในต่างประเทศ 

 

กม. 793 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง    3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 793 ADVANCED CIVIL PROCEDURE LAW)  
 ประวัติและวิวัฒนาการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศต่างๆ ที่
ส าคัญ หรือซึ่งเป็นที่มาของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง  หลักการและวิธีพิจารณาความแพ่งในศาลเฉพาะเรื่อง  
วิเคราะห์กระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งสามัญ  คดีแพ่งเฉพาะ
เรื่อง 

 

กม. 794 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 3(3-0-9) หน่วยกิต 
(LA 794 ADVANCED ENVIRONMENTAL LAW)  
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดการ การป้องกัน

และแก้ไข ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษต่างๆ 
มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 
กระบวนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการพ้ืนที่พิเศษ บทบาท หน้าที่ขององค์กรและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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4. วิทยานิพนธ์ (THESIS) 
 

กม. 799 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) หน่วยกิต 
(LA 799 THESIS)  
 การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางนิติศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง 

เพ่ือค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ได้ 
 

 
5. การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY) 

 
กม. 797 การค้นคว้าอิสระ 6(0-0-18) หน่วยกิต 
(LA 797 INDEPENDENT STUDY)  
 การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางนิติศาสตร์      

ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ  เพ่ือค้นพบความรู้ และ
สามารถน าไปประยุกต์ได้ 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอน 

 
1. รศ.ดิเรก ควรสมาคม 

 
งานวิจัย 
ดิเรก ควรสมาคม และ ธนัญชัย ทิพยมณฑล. 2556. มาตรการและการบังคับใช้ 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 : กรณีศึกษาในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ. 

 ดิเรก ควรสมาคม. 2556. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”.  
  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 
 

บทความวิจัย 
ดิเรก ควรสมาคม และ ธนัญชัย ทิพยมณฑล. 2556. “มาตรการและการบังคับใช้ 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 : กรณีศึกษาในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่”. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. (พฤษภาคม). หน้า    53-76.   

 
 บทความวิชาการ 

ดิเรก ควรสมาคม. 2558. บทวิเคราะห์จากรากฐานในมานวธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระ
ธรรมศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ. (กรกฎาคม-ธันวาคม), หน้า 1-15. 

ดิเรก ควรสมาคม. 2557. กฎหมายในมุมมองของพระพุทธศาสนา. วารสารกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มกราคม- มิถุนายน), หน้า 109-123. 

ดิเรก ควรสมาคม. 2557. ปัญหาการขยายระยะเวลาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. 
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (มิถุนายน), หน้า 45-66.  

ดิเรก ควรสมาคม. 2557. หลักความเป็นสากล. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พฤศจิกายน), หน้า 36 – 49. 

 
 ภาระการสอน 
 -วิชานิติปรัชญา (0 หน่วยกิต) 
 -วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ (3 หน่วยกิต) 
 -วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง (3 หน่วยกิต)  
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2. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ 
 
งานวิจัย 
เขตไท ลังการ์พินธุ์ และ สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต. 2558. การศึกษานโยบายกฎหมายและ 
 นโยบายสาธารณะในพืช GMO ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับญี่ปุ่น. ได้รับการ 
 สนับสนุนทุนวิจัย จาก Sumitomo Foundation ประเทศญี่ปุ่น. 
 
การน าเสนอผลงานวิจัย 
เขตไท ลังการ์พินธุ์ และ สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต. 2560. “กฎหมายและนโยบายเศรษฐศาสตร์ 

การเมืองของพืชจีเอ็มโอศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น”. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย
พายัพ พ.ศ.2560, จัดโดยมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), หน้า 425-436. 
 

บทความวิชาการ 
เขตไท ลังการ์พินธุ์. 2556. การวิเคราะห์กฎหมายในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับการผลิต   

ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (An Analysis of Laws in Thailand Governing The 
Production of  Electricity Using Waste Products). วารสารนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร (พฤศจิกายน), หน้า 77-105. 

เขตไท ลังการ์พินธุ์. 2558. หลักนิติธรรมของประเทศไทยและอังกฤษ : ความหมายและ 
 สาระส าคัญ. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พฤศจิกายน), หน้า 25 -43. 
 
ภาระการสอน 
-วิชากฎหมายเปรียบเทียบและระบบกฎหมายหลักของโลก (0 หน่วยกิต) 
-วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย (0 หน่วยกิต) 
-วิชากฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง (3 หน่วยกิต) 
-วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง (3 หน่วยกิต) 
-วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง (3 หน่วยกิต) 
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3. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต 
 
งานวิจัย 
เขตไท ลังการ์พินธุ์ และ สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต. 2558. “การศึกษานโยบายกฎหมายและ 
 นโยบายสาธารณะในพืช GMO ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับญี่ปุ่น”. ได้รับ 

การสนับสนุนทุนวิจัยจาก Sumitomo Foundation ประเทศญี่ปุ่น. 
สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต. 2559. “โครงการการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลการคลัง 

และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอ้ือต่อความเป็นอิสระทาง การ
คลัง”. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และ อธิป จันทนโรจน์. 2559. “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์  
: กรณีคดีในจังหวัดเชียงใหม่”ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ     

   
การน าเสนอผลงานวิจัย 
สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และ อธิป จันทนโรจน์. 2558. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ :  

กรณีคดีในจังหวัดเชียงใหม่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2558, จัดโดยมหาวิทยาลัยพายัพ
ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.), หน้า 136-142. 

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิตและคณะ. 2559.โครงการการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแล 
 การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอ้ือต่อความเป็นอิสระ 

ทางการคลัง. รายงานสืบเนื่องจากการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ภาค 
โปสเตอร์ ประจ าปี 2559,สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์, หน้า 305-318. 

เขตไท ลังการ์พินธุ์ และ สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต. 2560. “กฎหมายและนโยบายเศรษฐศาสตร์ 
การเมืองของพืชจีเอ็มโอศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น”.  
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
พายัพ พ.ศ.2560, จัดโดยมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัย 
ภาคเหนือตอนบน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), หน้า 425-436. 

 
 บทความวิชาการ 
 สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต. 2557. บทบาทของศาลในการประกันคุณภาพกระบวนการยุติธรรม 
  ทางอาญา. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (กรกฎาคม-ธันวาคม), หน้า 1-20.     . 
 

ภาระการสอน 
-วิชากฎหมายมหาชนชั้นสูง (3 หน่วยกิต) 
-วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (3 หน่วยกิต) 
-วิชาปัญหากฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท (3 หน่วยกิต) 
-วิชากฎหมายลักษณะพยานปรียบเทียบ (3 หน่วยกิต) 
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ภาคผนวก ง 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 
พ.ศ.2557 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือฐานข้อมูล รายช่ือหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลาง 

มีให้บริการ 
  

สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด 
จ านวนหนังสือ
ปัจจุบัน(เลม่) 

จ านวนวารสาร 
(ช่ือเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเลม่ (เลม่) 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
(ช่ือเรื่อง) 

จ านวน
โสตทัศนวัสด ุ

(ช่ือเรื่อง) 
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD 

ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

202,669 81,974 288 99 5,299 3,137 8 3 1,674 

          
รวม 202,669 81,974 288 99 5,299 3,137 8 3 1,674 

ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 
 

รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดมีให้บริการ 

ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
1 Academic Search Complete ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มคีุณค่าและ

ครอบคลมุ  โดยมสีิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 รายการ 
ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 
6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบบัเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้
บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการ
และสิ่งพิมพ์มากกว่า 11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะ
เรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมลูนี้มีเนื้อหา
แบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค .ศ . 1887 โดยส่วนใหญ่เป็น
ช่ือเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF ที่สามารถสืบค้นได้   
มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สบืค้นไดส้ าหรับวารสารมากกว่า 
1,300 รายการด้วย 

2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเตม็ของวารสารการพยาบาล & สหเวช
ศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหา  มีฉบบัเต็มของวารสารมากกว่า 750 
รายการ  เป็นเครื่องมือการวจิัยทีน่่าเชื่อถือส าหรับงานเขียน
ด้านการพยาบาลและ สหเวชศาสตร์ทุกสาขา 

3 Computers & Applied 
Sciences Complete 

ครอบคลมุขอบเขตการวจิัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์CASC มีการจัดดัชนี
และสาระสังเขปของวารสารเชิงวชิาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ 
และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรที่หลากหลาย
มากกว่า 2,000 รายการ นอกจากน้ี ยังให้บริการข้อมูลฉบับเตม็
ของวารสารมากกว่า 950 ฉบับ 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
4 Education Research 

Complete  
เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ท่ีน่าเช่ือถือส าหรับงานวิจัยด้าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกีย่วกับการศึกษาในทุกระดับ
ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และความ
ช านาญพิเศษทางการศึกษาท้ังหมด เช่น การศึกษาแบบพหุ
ภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research 
Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 
2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ 
และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องมากกว่า 500 
รายการ 

5 Science Direct ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเตม็ (Full-text) จาก
วารสารของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย วารสาร
ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตร์การแพทย์ 
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร ์สามารถดูข้อมลูย้อนหลังตั้งแต่
ปี   ค .ศ. 1995 – ปัจจุบัน โดยส านกัหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ 
บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา Health Science 

6 Business Source Complete  ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได ้ ซึ่งให้สารสนเทศดา้น
บรรณานุกรมและข้อมลูฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวม
ดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวชิาการเชิงธุรกิจที่ส าคญัที่สุด
ตั้งแต่ปีค .ศ.  1886  นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถ
สืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

7 Communication & Mass 
Media Complete  

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนเิทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้
สารสนเทศข้อมลูฉบับเตม็ที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนี
และสาระสังเขปวารสารด้านดา้นนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ 

8 MEDLINE Complete  เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมทีสุ่ดใน
โลก โดยให้บริการวารสารฉบับเตม็มากกว่า 1,450 ฉบับซึ่ง
จัดท าดัชนีไว้ใน MEDLINE ในจ านวนน้ีเป็นวารสารฉบับเต็ม
ตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดท าดัชนีไว้ใน
MEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับใน
รูปแบบใดๆ จาก Academic Search Health Source 
หรือ Biomedical Reference Collection 

9 Hospitality & Tourism  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่เกีย่วข้องใน
สาขาการจดัการและการโรงแรม ซึ่งมีทรัพยากรมากมายถึง 
828,000 รายการ ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มัเอกสาร
ฉบับเต็มจากส านักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ที่มีท้ังวารสาร รายงาน
จากบริษัทจากประเทศต่างๆ และหนังสือ  

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์
ธุรกิจประจ าภูมภิาค Regional Business News กว่า 80 ช่ือ ที่
ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
11 PubMed   เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the 

National Center for Biotechnology Information (NCBI), 
ที่ the U.S. National Library of Medicine (NLM) ภายใต้ 
the National Institutes of Health (NIH). ที่ให้ข้อมูลทาง
บรรณานุกรม บทคดัย่อและเอกสารตัวเต็มของบทความใน
วารสารจากท่ัวโลก มากกว่า 22 ล้านบทความ มีเนื้อหา
ครอบคลมุทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ 
ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวมข้อมลู
จากฐานข้อมูล Medline (ทางการแพทย์โดยเฉพาะและ 
 ด้านวิทยาศาสตรส์ิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากบทความทาง
Medline นอกจากน้ี ยังให้บริการ website และ link ไปยัง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์วิจารณ ์
รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวขอ้งกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท 
จากหนังสือพิมพ ์จากหนังสือพิมพร์ายวัน และ รายสัปดาห์  
กว่า 20 ช่ือเรื่อง 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบบัเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูล
หลากหลายในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ท่ีเสนอข้อมูลในรูปของ Port 
ส าหรับนักดนตรี วง Orchestra 

15 Thai Farmers Research 
Center 

เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งใน
ภาคเศรษฐกิจระดับจลุภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค
เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น 
นอกจากน้ี ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ  

17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
แหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสาร
ภาษาต่างประเทศ อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว 

18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นค าพิพากษา
และค าสั่งค าร้องศาลฎีกา 

จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา 
ส าหรับสืบค้นค าพิพากษา ค าสั่งรอ้ง คดีความ สามารถค้นหาได้
จากช่ือคดีความ หมายเลขค าพิพากษา ช่วงเวลา โดยค้นได้ทั้ง
ฉบับย่อและฉบับเต็ม 

19 ฐานข้อมูลราชกิจจานเุบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง 
กรม รวมถึงประกาศพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยศ และ
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษทั เป็นต้น 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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ภาคผนวก ฉ 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา 

 พ.ศ.2550 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย 
การปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

 
 เพ่ือให้การสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 จงึเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและการขอ
เลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขึ้น ดังความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและ
การขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ค าสั่ง  แนวปฏิบัติ  หรือมต ิซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  หรือที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้แล้ว  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
    “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ”   หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยพายัพ 
  “ ผู้คุมสอบ” หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
    และ/หรือ ก าหนดให้เป็นผู้คุมสอบ และ/หรือ  
    มีหน้าที่ควบคุมการสอบ ตามหลักเกณฑ์และ 
    วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  “นักศึกษา” หมายถึง   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 
 ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบไล่ประจ าภาค
การศึกษา  การสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า  และการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบอื่น
ใดที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือวัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อยที่คณาจารย์จัดสอบขึ้นเอง 
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หมวด 1 
การปฏิบัติในการสอบ 

  
 ข้อ 6 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ซึ่ง
ขาดสอบจะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ในการสอบรายวิชาในครั้งนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบตาม
ระเบียบนี้ 
 ข้อ 7 นักศึกษาท่ีเข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 ข้อ 8 สิ่งที่น าเข้าห้องสอบได้ คืออุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตจากผู้สอนส าหรับ
การสอบในรายวิชานั้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยให้ผู้คุมสอบมีอ านาจตรวจตราสิ่งของที่นักศึกษา
น าเข้าห้องสอบได้ 
 ข้อ 9 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้าสอบ 
 ข้อ 10 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาผู้ใดเข้าสอบช้า
กว่าเวลาที่ก าหนดไว้ในกรณีต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น 
  10.1 ในกรณีสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาเข้า
สอบหลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 30 นาที 
  10.2 ในกรณีสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า เข้าสอบหลังจากเวลาที่
ได้ตกลงก าหนดให้เป็นเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที 
  10.3 ในกรณีสอบวิทยานิพนธ์ เข้าสอบหลังจากเวลาที่ได้ตกลงก าหนดให้เป็น
เวลาเริ่มสอบจริง 10 นาท ี
  10.4 ในกรณีการสอบอ่ืน ๆ เข้าสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที 
 ข้อ 11 ในกรณีการสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา       
ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 35 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบจริง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับ
อักษร W ในรายวิชานั้น 
 ข้อ 12 ในการท ากิจธุระอ่ืนใดในหรือนอกห้องสอบ นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุม
สอบ และเม่ือหมดเวลาสอบให้หยุดท าข้อสอบทันที นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร W ในรายวิชา
นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

หมวด 2 
การขอเลื่อนสอบ 

 
 ข้อ 13 นักศึกษาซึ่งไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคการศึกษา หรือการสอบไล่ประจ าภาค
การศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดด้วยเหตุจ าเป็นประการใดประการหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบได้  คือ 
  13.1 ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงขนาดที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยก าหนด แสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กรณีป่วยหรือบาดเจ็บ
อันเกิดจากอุบัติเหตุจนถึงขนาดมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอ่ืน ให้ใช้ใบรับรอง
ของแพทย์จากสถานพยาบาลนั้น ๆ ประกอบการพิจารณาได้ 
  13.2 บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิตก่อนหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้มี
ความจ าเป็นถึงขั้นไม่สามารถมาสอบได้ 
  13.3 การขอเลื่อนสอบด้วยเหตุจ าเป็นอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดี  
ฝ่ายวิชาการ และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนสอบด้วยเหตุอื่นใดตามข้อ 13.1 -13.2 ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมการขอเลื่อนสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 14 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบ และมีความประสงค์ขอเลื่อนสอบ ให้ยื่นค าร้อง
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดพร้อมหลักฐานต่อสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดภายใน 7 วัน  นับตั้ง    
แต่วันถัดจากวันสอบรายวิชานั้น เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอน 
 ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบ นักศึกษาผู้ขอเลื่อนสอบมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อ
อธิการบดี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบค าสั่งไม่อนุมัติ และให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยค าร้อง
ดังกล่าว โดยค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจใช้ ตีความ 
และวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  และถือเป็นที่สุด 
 
            ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
   ประกาศ  ณ  วันที่  3  ธันวาคม  2550 
 
 
      (ดร.สายสุรี   จุติกุล) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาคผนวก ช 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ท่ี 278/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
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ภาคผนวก ซ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
ครั้งที่ 1/2559  

วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
ณ  ห้องประชุม PV 109 อาคารผู้วินิจฉัย  
---------------------------------------------------- 

รายนามคณะกรรมการเข้าประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  ประธานกรรมการ  
2. รองศาสตราจารย์ดิเรก   ควรสมาคม  กรรมการ 
3. อาจารย์กษมา    เดชรักษา  กรรมการ 
4. อาจารย์นันท์มนัส   จันทราศัพท์  กรรมการและเลขานุการ 

รายนามคณะกรรมการลาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมนิทร์ ์  บุตรอินทร์  ติดภารกิจ  
2. นายจงศักดิ์    ผดุงทรัพย์  ติดราชการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต  คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์  อาจารย์อาวุโส  
 

เริ่มประชุมเวลา   09 .35 น. 

 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ประธานกรรมการฯ แจ้งว่า การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. 2560 จะใช้จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษารับเข้า 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมี
ประเด็นส าคัญในการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  
ดังนี้ 

1.คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.ความคาดหวังในการปรับปรุงหลักสูตรฯ เน้นในเรื่องใดเป็นส าคัญ 

 หัวหน้าสาขาฯ สรุปสาระส าคัญของหลักสูตร และแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิตฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เป็นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2554 ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2555 ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
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พ.ศ.2560 เ พ่ือให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิมมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารที่น าส่ง
ให้กรรมการทุกท่านก่อนวันประชุม  

วาระท่ี 3   เรื่องพิจารณา 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ .ศ. 2560 และเสนอประเด็นเพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 ดังนี้  

1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

           กรรมการฯ พิจารณาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560 พบว่า     
ในหลักสูตรฯเดิม มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งหมด 5 คน 
เพราะเหตุใด ในหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2560 จึงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพียง 3 คน 
ดังมีรายชื่อ ดังนี้ 

1.ผศ .ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์  
2.รศ .ดิเรก ควรสมาคม  
3.ผศ .ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต  
ทั้งนี้ หัวหน้าสาขาฯ ได้แจ้งกรรมการในที่ประชุมถึงเหตุผลในประเด็นดังกล่าวว่า  

หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2560 ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 คือ  

กรณี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน  
- โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณี อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- โดยมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
เมื่อพิจารณาถึงจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน พบว่า มีอาจารย์  3 คน อยู่ในระหว่างรอการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ฯข้างต้น เป็นเหตุให้มีผลงานทางวิชาการไม่ครบ 3 รายการตามคุณสมบัติ
ข้างต้น ในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560 จึงมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงจ านวนอาจารย์และเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
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ที่ประชุม รับทราบเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงจ านวนอาจารย์และรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
2. ความคาดหวังในการปรับปรุงหลักสูตรฯ มุ่งเน้นในเรื่องใดเป็นส าคัญ 
หัวหน้าสาขาฯ แจ้งกรรมการในที่ประชุมว่า การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาของ 

หลักสูตรฯ และผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้ทราบถึง
ความต้องการของนักศึกษาที่สนใจมาสมัครเรียนในระดับปริญญาโทที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พายัพ มีสาเหตุจูงใจ ดังนี้ 
 

- แผนการศึกษาท่ีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์  
- การใช้คุณวุฒิเพ่ือสมัครสอบสนามเล็ก เนื่องจากการเปิดรายวิชา มุ่งเน้นการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบคณะกรรมการอัยการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรฯ ซึ่งได้รับการรับรอง
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็น
ข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการอัยการได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันในพ้ืนที่ภาคเหนือ มีจ านวนมหาวิทยาลัยซึ่ง
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์หลายแห่ง แต่มหาวิทยาลัยพายัพเป็น
มหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษานิติศาสตร
มหาบัณฑิต เป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบและเข้าทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการหรือ
ข้าราชการอัยการตามระเบียบได้   

ประธานกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  
- เพ่ือให้หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2560 มีความโดดเด่นและ

สอดคล้องกับจุดเน้นในเรื่องการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ ควรเน้นให้นักศึกษามีความรู้ด้านการ
ท าวิทยานิพนธ์ที่มีความหลากหลาย และให้ความรู้เกี่ยวกับการหาหัวข้อเพ่ือท า
วิทยานิพนธ์ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์หรือปัญหาสังคมใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจแนะน าให้นักศึกษาพิจารณา
จากกรอบการวิจัย ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ )วช (.เพ่ือให้มีวิทยานิพนธ์ที่มีหัวข้อหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

- รายละเอียดของหลักสูตร )มคอ.  2  (ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  
ควรเพ่ิมถ้อยค า เพ่ือแสดงว่า หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีทักษะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญที่สูงกว่าความรู้ในระดับปริญญาตรี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานและคุณวุฒิที่สูงขึ้นในการผลิตคนเข้าสู่ระบบการท างานในหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน  
 
ที่ประชุม รับทราบและให้ทางสาขาฯ ด าเนินการเพ่ิมถ้อยค าในรายละเอียดของ

หลักสูตร )มคอ.  2  (ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
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3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรและ
การปรับปรุงรายวิชา 

 หัวหน้าสาขาฯ แจ้งต่อกรรมการในที่ประชุม  
- ระบบการจัดการศึกษา เหมือนเดิมกับหลักสูตรฯ เดิมก่อนมีการปรับปรุง 

 โดยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2560 เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปี
การศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาค
การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

- การด าเนินการ เหมือนเดิมกับหลักสูตรฯเดิมก่อนมีการปรับปรุง โดยหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2560 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน คือ 

- วันศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น. 
- วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
โดยมีระยะเวลาศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

และหากมีความจ าเป็นต้องจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ 
และมีจ านวนชั่วโมงเท่ากับการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  

- โครงสร้างหลักสูตร เหมือนเดิมกับหลักสูตรฯ เดิมก่อนจะมีการปรับปรุง โดย 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2560 มีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผน คือ 
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข  

รายวิชา ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีการเพิ่มรายวิชา ในหมวดวิชาเลือก 
กลุ่มกฎหมายธุรกิจ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

 รายวิชา กม.749 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 3)3-0-9  (หน่วยกิต  
 เพราะ เพ่ือให้มีความหลากหลายและเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบคณะกรรมการอัยการ 
  ชื่อรายวิชา ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีการปรับชื่อรายวิชาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
รวม 15 รายวิชา 

- แผนการศึกษา ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีการปรับรายวิชา กม .607 ระเบียบวิธี 
วิจัยทางนิติศาสตร์ 

เดิม  เปิดรายวิชานี้ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
เป็น  เปิดรายวิชานี้ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
เพราะ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาให้นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

และส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา 2 ปี อันเป็นการแก้ไขปัญหาจ านวนนักศึกษาคงค้างใน
หลักสูตรและไม่ส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา   
 

ประธานกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  
- การจัดการหลักสูตรฯให้เป็นไปตามความคาดหวังในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ควรเพิ่ม

กระบวนการส าหรับนักศึกษาแรกเข้า โดยการจัดสอบสัมภาษณ์หรือการจัด
ปฐมนิเทศ เ พ่ือทราบแนวโน้มหรือความสนใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อ
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วิทยานิพนธ์ เพ่ือทางหลักสูตรฯจะได้วางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้มีความเพียงพอ    ต่อความต้องการของนักศึกษา 

- การจัดชั่วโมงสอนของอาจารย์ พิ เศษ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 ก าหนดให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดย
ให้อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ควรมีการระบุใน มคอ . 3 ในส่วนของ
แผนการสอนให้ชัดเจนทุกรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษเป็นผู้สอนร่วม และควรมีการลง
ลายมือชื่อตาม วัน เวลา ที่มีการสอนตลอดภาคการศึกษา เพ่ือความชัดเจนและ
ถูกต้องว่าทางหลักสูตรฯได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558   

 
 

ที่ประชุม รับทราบและให้ทางสาขาฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ปิดประชุม 11.45 น. 
 

        อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์  
ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

 


