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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

สาขาวิชา/ วิทยาลัย/  คณะ นิติศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  25500531105505 
ภาษาไทย:   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ:   BACHELOR OF LAWS PROGRAM 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):  นิติศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย):  น.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Laws 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   LL.B. 
 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
  มี โปรดระบุ       

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)       
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  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 
 
 5.3 ภาษาที่ใช้  

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      

 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 อ่ืนๆ       

 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 - ชื่อสถาบัน       
 - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน       

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 - ชื่อสถาบัน      ประเทศ       
 - รูปแบบของการร่วม 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 
สถาบัน)  
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)       
 อ่ืนๆ (ระบุ)       
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ  2560 
  ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 
       เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

 เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 ได้พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที ่ ครั้งที่ 12/ 2559 เมื่อวันที่ 8 

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559  
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 1/2560  
      เมือ่วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ   ในคราวประชุมสมัยสามัญ 
       ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 18  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
     บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง                           
กว้างขวางทั้งในหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน เช่น 

- ผู้ พิพากษา อัยการ (เมื่อสอบได้ เนติบัณฑิต มีคุณสมบัติ อ่ืนตามที่ก าหนด และผ่านการ
สอบแข่งขัน) 

- ทนายความ (เมื่อได้รับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ) 
- ข้าราชการทหาร  และต ารวจ 
- ข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น ปลัดอ าเภอ  
- นิติกรของภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ  
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของหน่วยงานเอกชน 
- อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

        เป็นต้น 
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9.    ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ        
หลักสูตร  
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัว

บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
ที่

ส าเร็จ 
 

1 น.ส.สุชาดา  
รัตนพิบูลย ์

 

360010028xxxx อาจารย ์
 

Docteur 
en droit 

กฎหมายเอกชน Université 
Strasbourg III, 
France 

2545 

D.E.A. กฎหมายเอกชน Université 
Strasbourg III, 
France 

2541 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2536 

2 นายชุติพงศ์  
สมทรัพย ์

350140001xxxx อาจารย ์
 

น.ม. 
 

กฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2535 
 

น .บ.  นิติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2529 

3 นางกษมา  
เดชรักษา 

352990024xxxx อาจารย ์ น.ม. กฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 

2537 

น.บ. นิติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 

2532 

4 นายอธิป   
จันทนโรจน ์

310060104xxxx อาจารย ์ น.ม. กฎหมาย 
ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2549 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2543 

5 นายสุรชัย   
เดชพงษ ์

351010041xxxx อาจารย ์ น.ม. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2552 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2541 
 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
11.  สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างอย่างรวดเร็ว โดยมี
แนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต เพ่ิมทักษะแรงงาน 
ซึ่งสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดทิศทางของการจัดการเรียน
การสอนและการผลิตบัณฑิตด้านกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่
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เปลี่ยนแปลงไป บัณฑิตทางด้านกฎหมายจะต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายพ้ืนฐานที่ส าคัญและมีความรู้
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเพ่ิมทักษะในการน า
ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมตลอดจนวัฒนธรรมในปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
ยิ่งในการก าหนดทิศทางการศึกษา โดยเฉพาะเมื่อสังคมและวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก  
วิถีชีวิตของผู้คนไม่เพียงสอดผสานเชื่อมต่อแต่ยังก่อภาวะขัดแย้งในหลายทาง โดยเฉพาะด้านสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกชนและสิทธิมนุษยชน สังคมจึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายและกระบวนการที่สร้างความ
เป็นธรรมและรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคมอย่างสมดุล การศึกษากฎหมายเพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนจึงมีความส าคัญต่อความสงบสุขและเรียบร้อยของสังคม
เป็นอย่างยิ่ง 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 สืบเนื่องจากสถานการณ์และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท าให้บทบาท
ของนักกฎหมายมีความส าคัญเป็นอันมาก ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนวิชา
กฎหมายในปัจจุบันจึงต้องหลากหลายและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง บัณฑิตกฎหมายจะต้องมีความรู้
พ้ืนฐานทางกฎหมาย สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และต้องมีกลไกในการ
จัดการศึกษาที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยมีรายวิชากฎหมายที่สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาในรายวิชากฎหมาย
เฉพาะด้านมากขึ้น ตลอดจนการน าทักษะทางกฎหมายไปใช้อย่างเปี่ยมเต็มด้วยคุณธรรมและความรู้  
เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคมต่อไป 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตกฎหมายที่มีจริยธรรมและคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดยเฉพาะความรู้ทางด้านกฎหมาย รู้จักพัฒนาตนเอง บริการรับใช้สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สัจจะ-บริการ” 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของสาขาวิชา 
และมีบางรายวิชาที่มีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

13.1 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 ก) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยส านักศึกษาทั่วไป  
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ล าดับ ชื่อรายวิชา คณะ/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/หน่วยงาน 
ที่มาเรียน 

1 LA 101 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

คณะนิเทศศาสตร์ 

2 LA 102 
กฎหมายธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ  
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตโดยมีแนวคิดว่า นักกฎหมายเป็นผู้ที่มี
บทบาทในการด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมไทย จึงต้องมีความรู้ มีทักษะทางกฎหมายเพ่ือใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย และมีทักษะชีวิต เป็นผู้ที่มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักการ
เสียสละ พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกบัปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  

1. มีความรู้พ้ืนฐานทั่วไป มีความรู้ทางกฎหมายทั่วไป และสามารถปรับใช้กฎหมายกับ
ข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศ และทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

3. มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนและสิทธิมนุษยชน  
4. มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีทักษะพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพด้าน

กฎหมาย  
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านมาตรฐานหลักสูตร - พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และสอดคล้องกับ
องค์กรวิชาชีพทั้งส านักศึกษา
อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภาและสภาทนายความ 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
- ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมาย

- ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- บัณฑิตมีการประกอบวิชาชีพตรง
สายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
- ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจในด้านทักษะความรู้
ความสามารถในการท างานเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

ด้านการเรียนการสอน -  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
- จัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ 
- มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ 
- มีการฝึกปฏิบัติงาน 
- มีการติดตามผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- มีการประชุมชี้แจงอาจารย์
และมอบหมายความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้ให้อาจารย์
ประจ าวิชา 

- รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
- รายงานคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานวิชาการสาขา 
- มคอ.3 ที่ผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
วิชาการสาขา 
- รายงานการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุก
วิชา  
- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาและจัดท ารายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
ทุกปีการศึกษา  
 

ด้านการวิจัย ส่งเสริมและผลิตงานวิจัย จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ใน
สาขา 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม และจัดกิจกรรมเพ่ือ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้ด าเนินการ 

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ 
ออกไปบริการสังคมและชุมชน 

- จ านวนโครงการต่างๆ ที่เป็นการ
บริการวิชาการสู่สังคม 
- ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดบริการวิชาการสู่สังคม โดย
เฉลี่ยระดับดี 

ด้านการพัฒนาบุคลากร - สนับสนุนอาจารย์ให้รับการ
อบรมและพัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา 
ความรู้และทักษะต่างๆ 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ มีสุขภาพดี รัก
สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม 

- จ านวนโครงการ / กิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ง 

ปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2   
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิม

ชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  
   มีภาคฤดูร้อน   จ านวน 1 ภาค  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
 

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 (ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน เรียน
ในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์) 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง กรณีนักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี หรือ 

              มีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) 

 
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
เอง 
 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่างๆ  
 อ่ืนๆ  กรณีเทียบโอนผลการเรียน คัดเลือกตามเกณฑ์และวิธีการโดย
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียบเรียงความคิดน้อย และขาด
ความสามารถในการเขียนบรรยายในเชิงการให้เหตุผล 

2.3.2  นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิด

วิเคราะห์มากขึ้น เช่น การก าหนดประเด็นปัญหาทางกฎหมายประกอบการ
ศึกษากฎหมายและการปรับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการศึกษา
กฎหมายจากแนวการตัดสินคดีและการให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยของศาล 

2.4.2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบทดสอบและฝึกฝนวิธีการเรียบเรียงความคิด
และการเขียนในเชิงการให้เหตุผลทางกฎหมาย 

   2.4.3 จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นความสนใจด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 
 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 2       95 95 95 95 
ชั้นปีที่ 3             90 90 90 
ชั้นปีที่ 4                   85 85 
รวม 100 195 285 370 370 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    70 75 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเล่าเรียน 6,200,000.00  12,090,000.00  17,670,000.00  22,940,000.00  22,940,000.00  
ค่าบ ารุงการศึกษา 1,000,000.00   1,950,000.00   2,850,000.00   3,700,000.00   3,700,000.00  
ค่าธรรมเนียม   790,000.00   1,018,000.00   1,234,000.00   1,438,000.00   1,438,000.00  
ค่าเบ็ดเตลด็   325,000.00      334,500.00      343,500.00      352,000.00      352,000.00  

รวม 8,315,000.00 15,392,500.00 22,097,500.00 28,430,000.00 28,430,000.00 
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเงินเดือน 6,330,000.00  6,646,000.00  6,979,000.00  7,328,000.00  7,694,000.00  
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง     48,000.00      48,000.00      48,000.00   48,000.00    48,000.00  
ค่าตอบแทน   150,000.00    200,000.00    300,000.00    300,000.00    300,000.00  
ค่างานบริหารทั่วไป   728,000.00  1,366,000.00  1,970,000.00  2,540,000.00  2,540,000.00  
ค่าวัสดสุ านักงานและค่า
บ ารุงรักษา 

    45,000.00      87,000.00    128,000.00    166,000.00    166,000.00  

ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ 1,457,000.00  1,457,000.00  1,457,000.00  1,457,000.00  1,457,000.00  
ค่าสวัสดิการ(ค่า
รักษาพยาบาล) 

  140,000.00    273,000.00    399,000.00    518,000.00    518,000.00  

ค่าวิชาการ (งบสัมมนา
ภายใน/ภายนอก) 

  112,000.00    112,000.00    112,000.00    112,000.00    112,000.00  

ค่าการบริการนักศึกษา 
(งบฯกิจกรรมนศ.) 

  389,000.00    722,000.00  1,038,000.00  1,336,000.00  1,336,000.00  

รวม 9,399,000.00 10,911,000.00  12,431,000.00  13,805,000.00  14,171,000.00  
 

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

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 
 มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557” (เอกสาร ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    จ านวน      30    หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน        9   หน่วยกิต 
      1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี    จ านวน        9  หน่วยกิต 
  1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  จ านวน      12  หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  99   หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน      87   หน่วยกิต 
     2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่นอ้ยกว่า    6   หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา  

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรแบ่งกลุ่มวิชา ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก ดังนี้ 

  ความหมายของตัวอักษรมีดังนี้ 
- ศท. หรือ GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- กม. หรือ LA หมายถึง รายวิชากฎหมายที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
ความหมายของตัวเลข 3 หลักมีดังนี้ 
หลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เรียน 
หลักสิบ หมายถึง กลุ่มของวิชาดังนี้ 

  1 หมายถึง  กลุ่มวิชาหลักท่ัวไปแห่งกฎหมายและกฎหมายแพ่ง 
  2 หมายถึง  กลุ่มกฎหมายพาณิชย์และกฎหมายธุรกิจ 
  3 - 4 หมายถึง  กลุ่มกฎหมายอาญาและกลุ่มกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
  5 – 6 หมายถึง  กลุ่มกฎหมายมหาชน 
  7 หมายถึง  กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ 
  8 – 9 หมายถึง  กลุ่มวิชาชีพกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา 
 หลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา 

รายวิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้องผ่าน
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น  โดยนักศึกษาจะผ่าน
การเรียนและการประเมินผลรายวิชาบังคับก่อน โดยได้อักษรระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C, D+, D 
หรืออักษร P , CE, CS, CT  และ CP 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวน  30  หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์     จ านวน 9  หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 
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ศท. 111 สัจจะและบริการ     3 (3-0-6)  หน่วยกิต  
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา     3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM)  
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  9 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
ศท. 141คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 142 HEALTH MYTHS) 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือคุณภาพชีวิต      3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 
1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน  12  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็นรายวิชา
ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 

1. รายวิชาภาษาไทย                                   จ านวน 3 หน่วยกิต 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127 THAI LEARNING) 
2. รายวิชาภาษาอังกฤษ     จ านวน  9 หน่วยกิต 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน         0 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษา รายวิชา ศท.130 โดยไม่นับ
หน่วยกิต  

ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ านวน 87 หน่วยกิต 
กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย  4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 111 INTRODUCTION TO LAW  AND LEGAL SYSTEM) 
กม.114 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 114 LAW OF JURISTIC ACTS AND CONTRACT) 
กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 152 INTRODUCTION TO PUBLIC LAW)  
กม.213 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 213 LAW OF TORTS, MANAGEMENT OF AFFAIRS  

 WITHOUT MANDATE AND UNDUE ENRICHMENT) 
กม.215 กฎหมายลักษณะทรัพย์     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 215 PROPERTY LAW) 
กม.217 กฎหมายลักษณะหนี้      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 217 LAW OF OBLIGATION) 
กม.221 เอกเทศสัญญา 1      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 221 SPECIFIC CONTRACTS I) 
กม.222 เอกเทศสัญญา 2      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 222  SPECIFIC CONTRACTS II) 
กม.224 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์   2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 224 LAW OF SECURITY TRANSACTION) 
กม.226 กฎหมายลักษณะประกันภัย     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 226 LAW OF INSURANCE) 
กม.233 กฎหมายอาญา 1      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 233 CRIMINAL LAW I) 
กม.234 กฎหมายอาญา 2      4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 234 CRIMINAL LAW II) 
(วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษารายวิชา กม.233)  
กม.252 กฎหมายรัฐธรรมนูญ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 252 CONSTITUTIONAL LAW) 
กม.311 กฎหมายลักษณะครอบครัว     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 311 FAMILY LAW) 
กม.312 กฎหมายลักษณะมรดก     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 312 LAW OF SUCCESSION) 
กม.321 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 321 PARTNERSHIPS AND COMPANIES LAW) 
กม.339 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1    2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 339 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE I) 
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กม.340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2    2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 340 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE II) 
(วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษารายวิชา กม.339)  
กม.344 กฎหมายลักษณะพยาน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 344 LAW OF EVIDENCE) 
กม.346 ระบบยุติธรรมของไทยและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 346 THAI JUSTICE SYSTEM  

     AND CONSTITUTION OF COURTS OF JUSTICE) 
กม.347 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1    4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 347 LAW OF CIVIL PROCEDURE I) 
กม.384 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA384 LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY) 
กม.386 กฎหมายภาษีอากร 1      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 386 TAX LAW I) 
กม.413 นิติปรัชญา       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 413 PHILOSOPHY OF LAW) 
กม.414 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 414 LEGAL PROFESSION) 
กม.463 กฎหมายปกครอง      4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 463 ADMINISTRATIVE LAW) 
กม.477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 477 PUBLIC INTERNATIONAL LAW) 
กม.478 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 478 PRIVATE INTERNATIONAL LAW) 
กม.483 วิชาว่าความและศาลจ าลอง     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(LA 483 ADVOCACY AND MOOT COURT)  
(วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวิชา กม.344 และรายวิชา กม.347) 
กม.487 กฎหมายแรงงาน      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 487 LABOR LAW) 

  
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลายกลุ่มรวมกันดังต่อไปนี้ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต 

 2.2.1 กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กม.228 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด   3 (3-0-6) หนว่ยกิต 
(LA 228 BILL INSTRUMENTS AND CURRENT ACCOUNT) 
กม.314 การใช้และการตีความกฎหมาย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 314 APPLICATION & INTERPRETATION OF LAWS) 
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กม.322 เอกเทศสัญญา 3      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 322 SPECIFIC CONTRACTS III) 
กม.325 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 325 ACCOUNTING FOR LAWYERS) 
กม.411 สัมมนากฎหมายแพ่ง      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 411 SEMINAR IN CIVIL LAW) 
กม.412 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 412 COMPARATIVE CIVIL LAW) 
กม.423 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 423 MONEY AND BANKING LAW) 
กม.426 กฎหมายพาณิชยนาวี      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 426 MARITIME LAW ) 
กม.428 กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 428 LAW OF SECURITIES EXCHANGE) 

2.2.2 กลุ่มกฎหมายอาญาและวิธีสบัญญัติ 
กม.331 สัมมนากฎหมายอาญา      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 331 SEMINAR IN CRIMINAL LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.233 และ กม.234 หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน)  
กม.332 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 332 MEDICAL LAWS AND FORENSIC MEDICINE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.234 หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน) 
กม.333 กฎหมายทหาร      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 333 MILITARY LAW) 
กม.334 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 334 ECONOMIC CRIME) 
กม.335 สืบสวน – สอบสวน      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 335 CRIMINAL INVESTIGATION) 
กม.336 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 336 CRIMINOLOGY AND PENOLOGY) 
กม.345 กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 345 LAW OF JUVENILE DELINQUENCY) 
กม.349 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 349 LAW OF CIVIL PROCEDURE II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา กม.347 หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน) 
กม.430 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 430 COMPARATIVE CRIMINAL LAW) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา กม.234) 
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กม.431 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 431 SEMINAR IN LAW OF CIVIL PROCEDURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม. 347) 
กม.432 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 432 SEMINAR IN LAW OF CRIMINAL PROCEDURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.340) 
กม.433 วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 433 SETTLEMENT OF COMMERCIAL DISPUTES AND ARBITRATION) 

2.2.3 กลุ่มกฎหมายมหาชน 
กม.351 กฎหมายการคลัง และการภาษีอากร    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 351 LAWS OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION) 
กม.354 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 354 LAW OF INVESTMENT) 
กม.355 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 355 LAW OF CONSUMER PROTECTION) 
กม.356 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้า  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 356 ANTI-TRUST LAW) 
กม.357 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 357 INDUSTRIAL LAW) 
กม.359 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 359 LAW OF INFORMATION TECHNOLOGY) 
กม.360 กฎหมายที่ดิน       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 360 LAND LAW) 
กม.361 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 361 LAW OF CONSERVATION OF NATURE AND ENVIRONMENT) 
กม.363 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 363 INTRODUCTION TO PUBLIC ECONOMIC LAWS) 
กม.364 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 364 POLITICAL PARTY AND ELECTORAL LAW) 
กม.368 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 368 LAW OF LOCAL ADMINISTRATION) 
กม.369 สัมมนากฎหมายมหาชน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 369 SEMINAR IN PUBLIC LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.152 และรายวิชา กม.252) 
กม.453 กฎหมายศุลกากร      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 453 CUSTOMS LAW) 
กม.464 กฎหมายประกันสังคม      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 464 LAW OF SOCIAL SECURITY) 
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2.2.4 กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ 
กม.471 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 471 LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.477)  
กม.472 กฎหมายทะเล      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 472 LAW OF THE SEA) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.477)  
กม.473 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 473 LAW OF INTERTRADE) 

2.2.5 กลุ่มวิชาชีพกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา 
กม.380 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัต ิ1     3(0-18-9) หน่วยกิต 
(LA 380 LEGAL TRAINING I) 
กม.381 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัต ิ2    3(0-18-9) หน่วยกิต 
(LA 381 LEGAL TRAINING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.380) 
กม.382 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 382 ENGLISH FOR LAWYERS I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท.135) 
กม.383 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 383 ENGLISH FOR LAWYERS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.382) 
กม.481 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 481 ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE) 
กม.484 กฎหมายภาษีอากร 2      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 484 TAX LAW II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.386) 
กม.485 สิทธิมนุษยชน       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 485 HUMAN RIGHTS) 
กม.486 กฎหมายลักษณะล้มละลาย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 486 LAW OF BANKRUPTCY) 
กม.488 การร่างนิติกรรมและสัญญา     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 488 JURISTIC ACT AND CONTRACTUAL DRAFTING) 
กม.489 สัมมนากฎหมายภาษีอากร     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 489 SEMINAR IN TAX LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.386) 
กม.491 การศึกษาเอกเทศทางด้านกฎหมาย    3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(LA 491 INDEPENDENT STUDY IN LAW) 
กม.493 หัวข้อคัดสรรทางกฎหมาย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 493 SELECTED TOPICS IN LAW) 
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กม.496 สหกิจศึกษาด้านกฎหมาย     9(0-40-20) หน่วยกิต 
(LA 496 CO – OPERATIVE EDUCATION IN LAW) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพซึ่งเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ  
 
4. รายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาวิชานิติศาสตร์ 
กม.101  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 101 INTRODUCTION TO  LAW) 
กม.102  กฎหมายธุรกิจ          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 102 BUSINESS  LAW) 
 

หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ 
เงื่อนไขในการเรียนวิชาโท 

นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนอาจเลือกศึกษารายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นวิชาโทได้ แต่
จะต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
โครงสร้างของหลักสูตรวิชาโท 

นักศึกษาสาขาอ่ืนที่เลือกศึกษาวิชานิติศาสตร์เป็นวิชาโทจะต้องศึกษารายวิชากฎหมายจ านวน
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตดังนี้ 

1.  ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับที่ก าหนดเฉพาะส าหรับหลักสูตรวิชา
โท จ านวน  5 รายวิชา 15 หน่วยกิต และ 

2.  เลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับและ/หรือกลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่
น้อยกว่า 3 รายวิชา และไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกบังคับที่ก าหนดให้เลือกส าหรับหลักสูตรวิชาโท 
กม.111 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย   4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 111 INTRODUCTION TO LAW  AND LEGAL SYSTEM) 
กม.114 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 114 LAW OF JURISTIC ACTS AND CONTRACT) 
กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น      2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 152 INTRODUCTION TO PUBLIC LAW) 
กม.215 กฎหมายลักษณะทรัพย์      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 215 PROPERTY LAW) 
กม.233 กฎหมายอาญา 1       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 233 CRIMINAL LAW I) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 
ก. แผนการศึกษาปกติ 
 
ชั้นปี
ที ่

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

1 ศท.111 สัจจะและบริการ 
ศท.113 วิถีทางสร้างปัญญา 
ศท.127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้
ศท.130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวนั 
ศท.142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบ            

กฎหมาย 
  

3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
0 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
4 (4-0-8) 

ศท.114   พลเมือง ธรรมาภิบาลกบัสันติภาพ 
ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม 
ศท.141   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ศท.143   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต  
กม.114  กฎหมายลักษณะนติิกรรมและ

สญัญา 
กม.152  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 

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

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

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

รวม 16 รวม 17 

2 ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

กม.213  กฎหมายลักษณะละเมิด 
             จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ้
กม.215  กฎหมายลักษณะทรัพย ์
กม.217  กฎหมายลักษณะหนี ้
กม.221  เอกเทศสัญญา 1 
กม.233  กฎหมายอาญา 1 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

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

กม.222 เอกเทศสัญญา 2 
กม.224 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคล           

และทรัพย ์
กม.226  กฎหมายลักษณะประกนัภัย 
กม.234 กฎหมายอาญา 2 
กม.252 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี

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

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

 รวม 18 รวม 17 

3 กม.311 กฎหมายลักษณะครอบครัว 
กม.321 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษทั 
กม.339 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
กม.347 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
กม.384  กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี
 

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

 

กม.312 กฎหมายลักษณะมรดก 
กม.340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  
กม.344 กฎหมายลักษณะพยาน 
กม.346  ระบบยุติธรรมของไทยและ 
            พระธรรมนญูศาลยุติธรรม 
กม.386 กฎหมายภาษีอากร 1 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี

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

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

รวม 18 รวม 19 
4 ศท.431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

กม.413 นิติปรัชญา 
กม.414 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
กม.463 กฎหมายปกครอง 
กม.477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี
 

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

กม.478 กฎหมายระหว่างประเทศ 
            แผนกคดีบุคคล 
กม.483  วิชาว่าความและศาลจ าลอง 
กม.487 กฎหมายแรงงาน 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสรี  

3 (3-0-6) 
 

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

 

รวม 18 รวม 12 
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ข. แผนการศึกษาส าหรับสหกิจศึกษา 
ชั้นปี
ที ่

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

1 ศท.111 สัจจะและบริการ 
ศท.113 วิถีทางสร้างปัญญา 
ศท.127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้
ศท.130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวนั 
ศท.142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและ

ระบบกฎหมาย 
 

3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
0 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
4 (4-0-8) 

ศท.114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

ศท.135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม  

ศท.141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ศท.143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
              สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 
กม.114 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ

สัญญา 
กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
  

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

  
 3 (3-0-6) 

 
2 (2-0-4) 

รวม 16 รวม 17 

2 ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

กม.213  กฎหมายลักษณะละเมิด 
             จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ้
กม.215  กฎหมายลักษณะทรัพย ์
กม.217 กฎหมายลักษณะหนี ้
กม.221 เอกเทศสัญญา 1 
กม.233 กฎหมายอาญา 1 

3 (3-0-6) 
 

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

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

กม.222 เอกเทศสัญญา 2 
กม.224 กฎหมายลักษณะประกันด้วย

บุคคลและทรัพย ์
กม.226  กฎหมายลักษณะประกนัภัย 
กม.234 กฎหมายอาญา 2 
กม.252 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี

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

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

 รวม 18 รวม 20 

3 กม.311 กฎหมายลักษณะครอบครัว 
กม.321 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษทั 
กม.339 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
กม.347 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
กม.384  กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา 
กม.413 นิติปรัชญา 
กม.414 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
 

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

 

กม.312 กฎหมายลักษณะมรดก 
กม.340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

2  
กม.344 กฎหมายลักษณะพยาน 
กม.346  ระบบยตุิธรรมของไทยและ 
            พระธรรมนญูศาลยุติธรรม 
กม.386 กฎหมายภาษีอากร 1 
กม.478 กฎหมายระหว่างประเทศ 
            แผนกคดีบุคคล 
กม.487 กฎหมายแรงงาน 

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

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

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

 
3 (3-0-6) 

รวม 20 รวม 19 
4 ศท.431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

กม.463 กฎหมายปกครอง 
กม.477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
กม.483  วิชาว่าความและศาลจ าลอง 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี

3 (3-0-6) 
4 (4-0-8) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

กม.496 สหกิจศึกษาด้านกฎหมาย                   9(0-40-20) 

รวม 16 รวม 9 
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ค. แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน 
ชั้นปีที ่ ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

1  กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและ  
            ระบบกฎหมาย 
 กม.114 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
 กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
 กม.213 กฎหมายลักษณะละเมดิ  
            จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ้
กม.215 กฎหมายลักษณะทรัพย ์
กม.217  กฎหมายลักษณะหนี ้
กม.233 กฎหมายอาญา 1 

4 (4-0-8) 
 

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

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

กม.221 เอกเทศสัญญา 1  
กม.222  เอกเทศสัญญา 2 
กม.224 กฎหมายลักษณะประกันด้วย    
            บุคคล และทรัพย ์
กม.226   กฎหมายลักษณะประกนัภัย 
กม.234 กฎหมายอาญา 2 
กม.252 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี
 

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

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

 
รวม 21 รวม 20 

ภาคเรียนฤดูร้อน หน่วยกิต   
กม.311 กฎหมายลักษณะครอบครัว  
กม.321 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษทั 
กม.346   ระบบยุติธรรมของไทยและพระ 
             ธรรมนูญศาลยุติธรรม 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี

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

 
3 (3-0-6) 

  

รวม 11   
2 กม.312  กฎหมายลักษณะมรดก 

กม.339  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
กม.344 กฎหมายลักษณะพยาน 
กม.347 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
กม.384   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กม.386 กฎหมายภาษีอากร 1  
กม.487 กฎหมายแรงงาน   
 

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

 

กม.340 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 2 

กม.4 31  นิติปรัชญา 
กม.463 กฎหมายปกครอง 
กม.477 กฎหมายระหว่างประเทศ 
            แผนกคดีเมือง 
กม.483  วิชาว่าความและศาลจ าลอง 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี

2 (2-0-4) 
 

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

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

รวม 21 รวม 21 
ภาคเรียนฤดูร้อน หน่วยกิต   

กม.414 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
กม.478 กฎหมายระหว่างประเทศ 
            แผนกคดีบุคคล 
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสร ี

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

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

 
 

 

รวม 11    
 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข) 
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3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 
ที่

ส าเร็จ 

1 น.ส.สุชาดา  
รัตนพิบูลย*์ 

360010028xxxx อาจารย ์
 

Docteur 
en droit 

กฎหมายเอกชน Université 
Strasbourg III, 
France 

2545 

D.E.A. กฎหมายเอกชน Université 
Strasbourg III, 
France 

2541 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
 

2536 

2 นายชุติพงศ์   
สมทรัพย*์ 

350140001xxxx อาจารย ์
 

น.ม. 
 

กฎหมาย 
ระหว่างประเทศ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2535 
 

น .บ.  นิติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2529 

3 นางกษมา  
เดชรักษา* 

352990024xxxx อาจารย ์ น.ม. กฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 

2537 

น.บ. นิติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 

2532 

4 นายอธิป   
จันทนโรจน*์ 

310060104xxxx อาจารย ์ น.ม. กฎหมาย 
ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2549 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2543 

5 นายสุรชัย   
เดชพงษ*์ 

351010041xxxx อาจารย ์ น.ม. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2552 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
พายพั 

2541 
 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เอกสาร ภาคผนวก ค) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
ก าหนดให้รายวิชา กม.483 วิชาว่าความและศาลจ าลองมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีรายวิชา 

กม.380 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 1 กม.381 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 2 และ กม.496  
สหกิจศึกษาด้านกฎหมายเป็นวิชาเลือกด้วย 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  (1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  (2) มีความรู้ความเข้าใจในทางปฏิบัติของวิชาชีพกฎหมาย 
  (3) สามารถค้นหา รวบรวมข้อเท็จจริงทางคดีได้ 
  (4) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีและมีความกล้าแสดงออก 
  (5) สามารถเขียนเรียบเรียงเอกสารทางกฎหมายได้ 

4.2 ช่วงเวลา   
รายวิชา กม.483 วิชาว่าความและศาลจ าลอง เปิดในภาคเรียนที่ 2 ส าหรับแผนการศึกษาปกติ 

และภาคเรียนที่ 2 ส าหรับแผนสหกิจศึกษา และภาคเรียนฤดูร้อนส าหรับแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน รายวิชา กม.496 สหกิจศึกษาด้านกฎหมาย เปิดในภาคเรียนที่ 2 ส่วน
รายวิชา กม.380 และ กม.381 เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยเปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
(1) วิชา กม.483 วิชาว่าความและศาลจ าลอง ส าหรับแผนการศึกษาปกติเปิดสอนให้นักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ส าหรับแผนการศึกษาสหกิจศึกษาเปิดสอนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียน
ที่ 1 ส าหรับแผนการศึกษานักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน เปิดสอนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 
2  

(2) วิชา กม.380 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 1 และ กม.381 การฝึกงานกฎหมาย
ภาคปฏิบัติ 2 เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยเปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน 

(3) วิชา กม.496 สหกิจศึกษาด้านกฎหมาย เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
- 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
- 
5.3 ช่วงเวลา  
- 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
- หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
- 
5.6 กระบวนการประเมินผล  
- 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เป็นผู้มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบและให้เหตุผลในทางกฎหมาย
ได้ รวมถึงมีทักษะด้านการใช้กฎหมายซึ่งได้รับจากประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพกฎหมาย 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่
ฝึกให้นักศึกษาคิดอย่างเป็นระบบและถูกต้อง 
และมีวิชาว่าความและศาลจ าลองที่ให้นักศึกษา
ได้มโีอกาสฝึกงานจริง 

 
2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม   

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และยดึมั่นในหลัก
คุณธรรมและจรยิธรรมของนักกฎหมาย 
1.2 ประพฤติปฏิบัตตินอย่างสอดคล้องกับหลัก
คุณธรรมและจรยิธรรมของนักกฎหมาย 
1.3 มีความซื่อสัตยส์ุจริต และมีจติส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจต่อปญัหาต่างๆ ใน
สังคม 
   

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ ศึ กษ า
ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ   
Problem - based Learning     
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/
แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุม่ 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

2.1 มีความเข้าใจในหลักการ แนวคิดที่ส าคญั 
และบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานและ
กฎหมายเฉพาะทางที่ตนสนใจ 
2.2 สามารถน าหลักการ แนวคิด และ
บทบัญญัติของกฎหมาย ไปปรับใช้กับปัญหา
ข้อเท็จจริงได้อยา่งครบถ้วนถูกต้อง และอย่าง
บูรณาการเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือ
แนวคิดทางกฎหมายที่ศึกษา เพื่อน าไปศึกษา
ค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือ
ค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
2.4 ตระหนักรู้และมคีวามตื่นตัวตอ่ปัญหา
กฎหมายที่เกดิขึ้นในท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาต ิ
 
 
 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ ศึ กษ า
ค้นคว้า   
7. ก า ร ส อ น แ บ บ   Problem - 
based Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/
แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุม่ 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริง ตลอดจนการวิเคราะห ์สังเคราะห์ 
และสรุปข้อเท็จจริงท่ีได้มา 
3.2  มีความสามารถในการใช้และการตีความ
กฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหา
หลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อน ามา
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาตา่งๆ ที่เกิด 
อย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณ ี
3.3  มีความสามารถในการค้นหาหรือไดม้าซึ่ง
ข้อมูลอื่น ตลอดจนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปและแปลผลข้อมูลทีไ่ด้มาเหลา่นั้น 
3.4  มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ 
สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟังความเห็นจาก
บุคคลอื่นอย่างรอบดา้นและเป็นกลัยาณมิตร 
3.5  ตระหนักถึงความส าคญัของการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต มีความใฝรู่้ ติดตามการเปลีย่นแปลง
เพื่อพัฒนา 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ ศึ กษ า
ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  
 Problem - based Learning     
8.  การจดักิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/
แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุม่ 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

4.1   มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
4.2   รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและ
ให้เกียรติแก่กัน และยอมรับในความแตกต่างใน
ความเห็น 
4.3   มีความสามารถในการปรับตวัในสังคมที่มี
ความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การ
ควบคุมอารมณ์และความอดทน 
4.4   ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมี
จิตส านึกรับผดิชอบประพฤตตินเปน็พลเมืองดี
ของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ ศึ กษ า
ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  
 Problem - based Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/
แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุม่ 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

5.1  มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน เพื่อ
เรียบเรียงและจัดท าเอกสารส าคญัต่างๆ 
5.2  มีความสามารถในการสื่อสาร น าเสนอ 
ตลอดจนการซักถามที่ท าให้บุคคลอื่นเข้าใจได้
ง่ายและชัดเจน 
5.3  มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศท่ี
เหมาะสมแก่กรณ ี
5.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ทั้งในด้านการศกึษา การ
ค้นคว้า การสื่อสารระหว่างบุคคล และในการ
ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพได้อย่างเหมาะสมแก่
กรณ ี
 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ ศึ กษ า
ค้นคว้า   
7. การสอนแบบ   
Problem - based Learning     
8. การจัดกิจกรรม 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/
แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุม่ 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

 
 
 
 



 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เอกสาร
ภาคผนวก จ) 
 
 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                       

 ศท. 111 สัจจะและบริการ    - -  - -   - - - -    - - - -  

 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา -  - -  - -        - - - -  - -  

 ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

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

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี 

                      

 ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน -  - -  - - - - - -   - - - -    -  

 ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ -  - -    -  -  - - - - - - - - - -  

 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 
-  - -  - -   - - -    - - -  - -  

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง -  ไม่เน้น 
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รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                       

 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ -   -  - -   -   -  -     -   

 ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

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

 ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

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

 ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน -  -   - -   - -   -   -  - -   

 
 
 
 
 
 



 

ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
3.1  สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
3.2  การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
3.3  มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได้ 
5.2 จ าแนกข้อมูลได้ 
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ  

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
กม.111 ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกบักฎหมายและระบบ
กฎหมาย 

    

  

—         —    —  

กม.114 กฎหมายลักษณะ
นิติกรรมและสัญญา 

      —     —       —  

กม.152 กฎหมายมหาชน
เบื้องต้น 

           —       —  

กม.213 กฎหมายลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
ลาภมิควรได้ 

                    

กม.215 กฎหมายลักษณะ
ทรัพย ์

           —       —  

กม.217 กฎหมายลักษณะ
หนี้ 

           —       —  

กม.221 เอกเทศสัญญา 1      —             —  

กม.222 เอกเทศสัญญา 2      —             —  

กม.224 กฎหมายลักษณะ
ประกันด้วยบุคคลและทรัพย ์

  —   —    —  — —  —    —  

กม.226 กฎหมายลักษณะ
ประกันภยั 

         —  —       —  

กม.233 กฎหมายอาญา 1            —       —  

กม.234 กฎหมายอาญา 2            —       —  

กม.252 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

                    

กม.311 กฎหมายลักษณะ
ครอบครัว 

                  —  

กม.312 กฎหมายลักษณะ
มรดก 

                    

กม.321 กฎหมายลักษณะ
หุ้นส่วนและบริษัท 

                    

กม.339 กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 1 

          — —       —  

กม.340 กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 2 

          — —       —  

กม.344 กฎหมายลักษณะ
พยาน 

                  —  

กม.346 ระบบยุติธรรมของ
ไทยและพระธรรมนูญศาล

          — —         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
ยุติธรรม 
 
กม.347 กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 1 

          — —       —  

กม.384 กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

                    

กม.386 กฎหมายภาษีอากร 
1 

                  —  

กม.413 นิติปรัชญา                   —  

กม.414 หลักวิชาชพีนัก
กฎหมาย 

    —                

กม.463 กฎหมายปกครอง      —  —  —   —  — —   —  

กม.477 กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีเมือง 

                    

กม.478 กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล 

                    

กม.483 วิชาวา่ความและ
ศาลจ าลอง 

                    

กม.487 กฎหมายแรงงาน 
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กลุ่มวชิาเอกเลือก 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กม.228 กฎหมาย
ลักษณะตั๋วเงินและบัญชี
เดินสะพัด 

           —       —  

กม.314 การใช้และการ
ตีความกฎหมาย 

      —              

กม.322 เอกเทศสัญญา 
3 

                    

กม.325 หลักการบัญชี
ส าหรับนักกฎหมาย 

     —     — —         

กม.411 สัมมนากฎหมาย
แพ่ง 

                  

— 
 

กม.412 กฎหมายแพ่ง
เปรียบเทียบ 

                    

กม.423 กฎหมาย
เกี่ยวกบัการเงินและการ
ธนาคาร 

                    

กม.426 กฎหมาย
พาณิชยนาว ี

          —          

กม.428 กฎหมาย
เกี่ยวกบัตลาดหลักทรัพย ์

                    

กลุ่มกฎหมายอาญาและวิธีสบญัญตัิ 
กม.331 สัมมนากฎหมาย
อาญา 

                   
— 
 

กม.332 กฎหมาย
การแพทย์และนิติเวช
ศาสตร์ 

                    

กม.333 กฎหมายทหาร                     

กม.334 อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ 

           —         

กม.335 สืบสวน - 
สอบสวน 

          — —         

กม.336 อาชญาวิทยา
และทัณฑวิทยา 

                    

กม.345 กฎหมาย
เกี่ยวกบัความผิดของเด็ก
และเยาวชน 

          — —         
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
กม.349 กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 2 

          — —       —  

กม.430 กฎหมายอาญา
เปรียบเทียบ 

                    

กม.431 สัมมนากฎหมาย
วิธีพจิารณาความแพ่ง 

                  —  

กม.432 สัมมนากฎหมาย
วิธีพจิารณาความอาญา 

                  —  

กม.433 วิธีระงับข้อ
พิพาททางธุรกิจและ
อนุญาโตตุลาการ 

           —         

กลุ่มกฎหมายมหาชน 

กม.351 กฎหมายการ
คลัง และการภาษีอากร 

                  —  

กม.354 กฎหมาย
เกี่ยวกบัการลงทุน 

                    

กม.355 กฎหมาย
เกี่ยวกบัการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

                    

กม.356 กฎหมาย
เกี่ยวกบัการปอ้งกันการ
ผูกขาดทางการค้า 

                    

กม.357 กฎหมาย
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม 

      —              

กม.359 กฎหมาย
เกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

          —          

กม.360 กฎหมายที่ดิน           —        —  

กม.361 กฎหมายอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

          —          

กม.363 กฎหมายมหาชน
ทางเศรษฐกิจเบื้องต้น 

                    

กม.364 กฎหมายพรรค
การเมืองและการเลือกตั้ง 

                    

กม.368 กฎหมายการ
ปกครองท้องถิ่น 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
กม.369 สัมมนากฎหมาย
มหาชน 

                    

กม.453 กฎหมาย
ศุลกากร 

              —      

กม.464 กฎหมาย
ประกันสังคม 

              —      

กลุ่มกฎหมายระหวา่งประเทศ 

กม.471 กฎหมาย
องค์การระหว่างประเทศ 

                    

กม.472 กฎหมายทะเล                     

กม.473 กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

              —      

กลุ่มวิชาชีพกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา 

กม.380 การฝึกงาน
กฎหมายภาคปฏบิัติ 1 

                  —  

กม.381 การฝึกงาน
กฎหมายภาคปฏบิัติ 2 

                  —  

กม.382 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักกฎหมาย 1 

                    

กม.383 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักกฎหมาย 2 

                    

กม.481 การบริหาร
กระบวนการยุตธิรรมทาง
อาญา 

                    

กม.484 กฎหมายภาษี
อากร 2 

                  —  

กม.485 สิทธิมนุษยชน                 —    

กม.486 กฎหมาย
ลักษณะล้มละลาย 

                    

กม.488 การร่างนิติกรรม
และสัญญา 

   —                 

กม.489 สัมมนากฎหมาย
ภาษีอากร 

                  —  

กม.491 การศึกษา
เอกเทศทางด้านกฎหมาย 

                    

กม.493 หัวข้อคัดสรร
ทางกฎหมาย 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
กม.496 สหกิจศึกษาด้าน
กฎหมาย  

                    



 

ผลการเรียนรู้ของสาขาวิชานิติศาสตร ์
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
1.2 ประพฤติปฏิบัติตนอย่างสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ในสังคม 

2.  ความรู้ 
2.1 มีความเข้าใจในหลักการ แนวคิดท่ีส าคัญ และบทบัญญัติในกฎหมายพ้ืนฐานและกฎหมายเฉพาะ

ทางท่ีตนสนใจ 
2.2 สามารถน าหลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของกฎหมาย ไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงได้

อย่างครบถ้วนถูกต้อง และอย่างบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวคิดทางกฎหมายที่ศึกษา เพื่อน าไปศึกษาค้นคว้าใน

ระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
2.4 ตระหนักรู้และมีความตื่นตัวต่อปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ตลอดจนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป

ข้อเท็จจริงที่ได้มา 
3.2  มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์หรือ

ทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิด อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
แก่กรณี 

3.3  มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลอ่ืน ตลอดจนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ
แปลผลขอ้มูลที่ได้มาเหล่านั้น 

3.4  มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟังความเห็นจากบุคคลอื่น
อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 

3.5  ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
พัฒนา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1   มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4.2   รับฟังความเห็นของผู้อ่ืนอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับในความแตกต่างใน

ความเห็น 
4.3   มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมท่ีมีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุม

อารมณ์และความอดทน 
4.4   ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อ่ืน และมีจิตส านึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของ

สังคม 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน เพ่ือเรียบเรียงและจัดท าเอกสารส าคัญต่างๆ 
5.2  มีความสามารถในการสื่อสาร น าเสนอ ตลอดจนการซักถามที่ท าให้บุคคลอ่ืนเข้าใจได้ง่ายและ

ชัดเจน 
5.3  มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมแก่กรณี 
5.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การ

สื่อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (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 ได้จากการทดสอบโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย  

(Credits from Examination) 
CS ได้จากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test) 
CT  ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่    

ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  (Credits from training) 
       CP  ได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from portfolio) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
มีกลไกของการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใช้กลไกต่างๆ เช่น 
(1) ประเมินรายละเอียดของแต่ละรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับความ
รับผิดชอบในหลักสูตร 



42 
 

   
 

(2) คณะกรรมการก ากับมาตรฐานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตพิจารณาและประเมินข้อสอบของ
รายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดวิชา และมีความเหมาะสม
ตามแผนการสอน 
(3) คณะกรรมการก ากับมาตรฐานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตพิจารณาและประเมินผลสอบของ
แต่ละรายวิชา 
(4) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
(5) พิจารณาจากการประเมินผลในรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง 
สถานประกอบการจะเป็นผู้ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
(6) มีระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงาน 
ผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

(3) การประเมินต าแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาส ในระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

(5) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์พิเศษท่ีประเมินหลักสูตรต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม อาทิ จ านวนรางวัลทางวิชาการ วิชาชีพ ผลงานทาง
สังคม กิจกรรมการกุศล กิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ โดยไม่มีรายวิชาใด ๆ ใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้อักษรระดับคะแนน F, I หรือ NP เหลืออยู่ (ยกเว้น
รายวิชาเลือกเสรี ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน 
F ได้โดยจะต้องสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่นั้นและรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน F นั้น 
จะต้องน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย การเรียนรายวิชาแทนกันนี้กระท าได้รายวิชาละ 1 ครั้งเท่านั้น) 

3.2 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาเป็นต้นไป 
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3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรีจะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา
ทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาแกน หรือ วิชาชีพ และ
รายวิชาเอกรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 

3.4 ส าหรับผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ปรากฏใน
ข้อ 3.3 ไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับอนุปริญญา 

3.5 ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเสนอให้
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

3.6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์
ก่อนส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 

3.7 ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใด ๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.8 มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา หรืออนุปริญญานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1) มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจถึง

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่
สอน 

2) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เก่ียวข้องได้แก่รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญาความส าคัญ 
     และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ  
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ การสนับสนุนด้าน 
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง   
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
1) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้ทันสมัย 
2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่าง

อาจารย์ในสาขาวิชา 
3) สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานในเครือข่ายพัฒนา 

      หลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์และมีการน าการเรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา 

2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

3) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขานิติศาสตร์ 
4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้  

1.1  การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.2  การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกปีการศึกษา และน า
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3  การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

 
2.  บัณฑิต 
     บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

2.1  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.2  มีความรู้ในทางด้านนิติศาสตร์ 
2.3  มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่า

อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝน 

2.4  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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2.5  มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 

นอกจากนี้ยังมีการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต 

3. นักศึกษา 
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ

แนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา  
สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 

    1. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา และเป็นผู้มีความ
ประพฤติด ี
   2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : กรณีเป็นนักศึกษาที่ เทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี  ส่วนในกรณีเป็น
นักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
       คุณสมบัติต่างๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพใน
การเรียนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
      ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่ 

1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ  ซึ่งศูนย์รับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาท่ี 2 
3. คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาของภาคต่างๆ 
4. คัดเลือกตามเกณฑ์และวิธีการโดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ กรณี
รับนักศึกษาส าหรับแผนเทียบโอนผลการเรียน 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม

วางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา และมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
เพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก
การดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
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 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจัดท าโดยคณะนิติศาสตร์ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และใน
กรณีท่ีนักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ 
อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล คณะจะจัดให้นักศึกษาได้พบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ต่อจากนั้นนักศึกษาจะนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เอง  

การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนด นักศึกษาสามารถนัดหมาย      
วันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขา และหัวหน้า
สาขาวิชาน าเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
กรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 
 
4. อาจารย ์

ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  
1. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน  เพ่ือวางแผนและตรวจสอบ 

คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ.จากนั้น
จึงส ารวจจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะ
เกษียณหรือลาออก  เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   

2. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะวิชา และ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. การคัดเลือกอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหมจ่ะพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน 

4. นอกจากนี้สาขาฯ ยังได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็น   
พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการสอน 

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมี

ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล

ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
2. จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
3. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน

วิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
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4. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัย และ
การสร้างผลงานวิชาการ  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วยข้อมูลจากหลักสูตรของเนติบัณฑิตยสภาใน
พระบรมราชูปถัมภ์  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการ
ส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา
แผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน
เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ คณะวิชาได้
ก าหนดรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนตามความเหมาะสมและศักยภาพของคณะ ทั้งนี้อาจมีการสอบถาม
ความเห็นของนักศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิด
สอนแล้ว  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถใน
เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่อง
เวลาเรียน เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือ
วิชาเลือกเสรี  ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน   

การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ข้ันตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตาม   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาฯ ได้น าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสูตรเพื่อก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 
และ มคอ.4 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน   

ในส่วนของผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของ
หลักสูตรฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา
ในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะวิชาฯ จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ นอกจากนี้ คณะวิชาฯ ได้มีห้องส่งเสริมการเรียนรู้ โดยรวบรวมหนังสือ
กฎหมายไว้เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาใช้อ่านและค้นคว้า 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

     

2. รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิ
สอนให้ครบทุกรายวิชา  

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปทีี่แล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน  

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

13. นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทุกคนได้รับการฝึกทักษะดา้นการใช้
กฎหมายจากประสบการณฝ์ึกปฏบิัติงานในองค์กรประกอบวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 (1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
 (2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้ โดยใช้
แบบสอบถาม และการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
 (3) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษาการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น 
 (4) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

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

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
(1) ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเม่ือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบ

การศึกษาในรูปแบบสอบถามหรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
(2) ประเมินร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมิน 
(3) ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
(4) ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนักศึกษา และบัณฑิตใหม่ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 
7 โดยคณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาด้านวิชาการ 
และ/หรือด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

(1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์
ผู้สอนจัดท ารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนี้บ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีจัดท าร่างรายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

(4) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรจากร่าง
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ 
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเสนอต่อคณบดี 
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(5) การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

 
1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
     1.1  วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั่วไป
ทางกฎหมายเป็นอย่างดี 

1. มีความรู้พื้นฐานท่ัวไป มคีวามรูท้าง
กฎหมายทั่วไป และสามารถปรับใช้
กฎหมายกับข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

1. น าวัตถุประสงคเ์ดิมข้อ 1 
และ 2 ที่คล้ายคลึงกันมาบูรณา
การกัน 
2. ปรับถ้อยค าให้กระชับข้ึน 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความเข้าใจใน
การปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

---- น าไปบูรณาการไว้กับข้อ 1 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตทางดา้นกฎหมายที่
สามารถประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
สถาบัน และองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน  

2. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพ 

---- 3. มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรภีาพของ
ปัจเจกชนและสิทธิมนุษยชน 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

4. เพื่อผลิตบณัฑิตกฎหมายให้เปน็ผู้มีความ
รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
มีความส านึกในหน้าท่ีและบริการรับใช้
สังคม 

4. มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ มีทักษะพร้อมส าหรับการประกอบ
อาชีพด้านกฎหมาย 

เน้นให้บัณฑติมีทักษะและ
ความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น         

5. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ทางกฎหมายที่
สามารถศึกษาวิชากฎหมายเฉพาะด้านใน
ขั้นสูงต่อไป 

---- เพราะบณัฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษามีความรู้เพียงพอท่ีจะ
ศึกษาต่ออยู่แล้ว 
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1.2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( จ านวน  30  หน่วยกิต ) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต คงเดิม 
1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities 
                                     9 Credits 

   นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต  
   Students are required to take 9 
credits in Social Sciences and 
Humanities. 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities 
Courses                           9 Credits 
   นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9  
หน่วยกิต 
   Students are required to take 9 
credits from the Social Sciences and 
Humanities courses as follows 
 
 

คงเดิม 

ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM) 
                                 3 (2-2-5) Credits 
   วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบ
จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ความสามารถ
ในการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน และทักษะการ
คิดวิเคราะห์เกีย่วกับประเด็นทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม คณุธรรม 
จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมของภูมภิาคอาเซียน 
   Learning methods and self-directed 
learning in an ethical and responsible 
manner from various sources. 
Communicative competence in the 
current world and analytical thinking 
skills in social, economic, political, 
cultural, ethical, virtuous, and ASEAN 
environmental issues 

 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 113 A PATH TO WISDOM) 
                                 3 (2-2-5) Credits 
   วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบ
จากแหล่งความรู้หรือสารสนเทศท่ีหลากหลาย       
การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ท้ังของไทย ภูมภิาคอาเซียน และ
ประชาคมโลก 
   Methods of learning and acquiring 
knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or 
information technology.  Having holistic 
thinking skills pertaining to social, 
economic, political, culture, ethical, 
moral, and environmental issues of 
Thai, ASEAN, and global communities. 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 
2. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
                                 3 (3-0-6) Credits 
   ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง สิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ หน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติต่อตนเอง

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
                                 3 (3-0-6) Credits 
    ประวัติความเป็นมาของมหาวทิยาลัยพายัพ 
การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง การ
พัฒนาบุคลิกนิสัยใหม้ีจิตสาธารณะ ตระหนัก

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 



54 
 

   
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

และต่อผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกนิสยัให้มีจิต
สาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผูอ้ื่น ชุมชน 
และสังคม ตามหลักจริยธรรม คณุธรรม 
   The history and background of Payap 
University, truth investigation of 
oneself, basic human rights, duties to 
self and to others, personality 
development in promoting public 
consciousness and recognizing to serve 
others, communities, and societies 
based on virtue ethics. 

ในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ตามหลัก
จริยธรรม คณุธรรม การมีทักษะชวีิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
   History of Payap University. Examining 
one’s inner self for truthfulness. 
Exercising character development for 
service consciousness. Being conscious 
to morally and ethically serve other 
people, your country and society. 
Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them to 
daily life. 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 112  PEACE AND AESTHETICS OF 
LIFE)  
                                  3 (3-0-6) Credits 
   กระบวนการโลกาภิวัตน์และผลกระทบด้าน
ต่างๆ ท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลและสังคม  
การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการเรยีนรู ้
พหุวัฒนธรรม แนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเจตคติที่ดีในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
   Globalization and its impacts on 
individuals and society, aesthetics of 
life via multi-cultural studies, 
peacemaking and conflict resolution, 
and positive thinking formation for a 
coexistence society. 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยการเปดิ
รายวิชาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เลือกศึกษาตามความ
ต้องการ 

---- ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกบัสันติภาพ 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD 
GOVERNANCE AND PEACE) 
                                 3 (3-0-6) Credits 
   การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพืน้ฐานของ
มนุษย์และการเคารพคณุค่าความเป็นมนุษย์  
การเรยีนรู้ประเด็นการทุจรติและคอร์รัปชันใน
สังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการทุจริต การน าหลักธรร

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูค้วามเป็น
พลเมือง หลักธรรมาภิบาล
และสันติภาพ 



55 
 

   
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

มาภิบาลไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติวิธ ี
   Creating awareness of responsibility 
for being a valued citizen for Thai as 
well as global community. Exploring 
human rights with respect to human 
value.  Learning about dishonesty and 
corruption in Thai community. Learning 
about measurements and mechanisms 
for preventing and solving corruption 
problems.  Employing good 
governance in life, coupled with living 
together in harmony. 

2. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี         จ านวน 6 หน่วยกิต 
Sciences, Mathematics and       
Technology     6 Credits 
   นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 6 หน่วยกิต 
   Students are required to take 6 
credits in Sciences, Mathematics and 
Technology. 

2. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี        จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and 
Technology courses       9 Credits 
   นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต  
    Students are required to take 9 
credits from the Mathematics, Sciences 
and Technology courses. 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู ้
2. เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
รายวิชาที่ตอบผลการเรียนรู้
ใหม ่
3. เพิ่มรายวิชา 

ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตรส์ าหรับ
ชีวิตประจ าวัน       
                              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS 
FOR DAILY  LIVING) 
                                3 (3-0-6)  Credits 
   ตรรกวิทยา คณติศาสตร์พื้นฐานและความ
น่าจะเป็น เพื่อการตัดสินใจส าหรบั
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการใช้ความคิดเชิง-
วิเคราะห์ การใช้เหตผุล การอ้างเหตุผลกับ
ข้อเท็จจริง 
   Logic, basic mathematics, and 
probability for making decisions in daily 
living.  Analytical thinking skills, 
reasoning, and arguments of fact. 
 
 
 
 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 141 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

---- ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
                                 3 (3-0-6) Credits 
   คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตรเ์พื่อ
ชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   
   Fundamental mathematics and 
mathematics for everyday life, 
probability, analysis of fundamental 
mathematical and statistical data. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือให้มี
นักศึกษาได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่จะน าไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน 

--- ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142 HEALTH MYTHS) 
                                 3 (3-0-6) Credits 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมสีุขภาพดี  
การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวนั การ
บริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การบริหาร
อารมณ์ การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ี
พบบ่อย 
   General knowledge of wellness, 
health development in everyday life, 
food consumption, physical exercise, 
emotional management, prevention 
and treatment of common health 
problems. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ ์
ด้านกาย จิตและสังคม 

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวติและสิ่งแวดล้อม 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 
QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT) 
                                3 (3-0-6)  Credits 
   ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
   Global and energy phenomena, 
scientific and technological advances 
on social and environmental changes, 
utilization of natural resources for 
sustainable development. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 
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--- ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION 
TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF 
LIFE)                           3 (3-0-6) Credits 
   กระบวนการเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
ความปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 
   Learning scientific and information 
technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise 
judgment in selection of IT, including 
impacts of technology on humans and 
society. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีคณุภาพ 

3. กลุม่วิชาภาษา         จ านวน 15 หน่วยกิต 
Language Competency   15 Credits 
   นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 
   Students are required to take 15 
credits in Language Competency. 
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรยีนรายวิชา
ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี ้
1.1 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 
1. Students are required to take 3 
credits in a Thai course and 12 credits 
in English courses as follows: 
1.1 GE 107 SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE 
1.2 GE 108 ENGLISH I 
1.3 GE 109 ENGLISH II 
1.4 GE 208 ENGLISH III 
1.5 GE 209ENGLISH IV 
 

--- ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาทั้งหมด และเปิด
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพื่อ
การสื่อสาร แทน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 หลักสูตรไทย และ 
3.2 หลักสูตรนานาชาต ิ
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--- 3. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
จ านวน 12 หน่วยกิต 
Language Competency for 
Communication courses 
12 Credits 
 
 
 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู ้
2. ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 
15 หน่วยกิต เหลือ 12 
หน่วยกิต โดยก าหนดรายวิชา 
ศท. 130 เป็น 0 หน่วยกิต 
และใช้เป็นรายวิชาเสริม
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

---  หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชาภาษา
เพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 

 1.  รายวิชาภาษาไทย    จ านวน 3 หน่วยกิต 
      1) ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู้ 

 2.  รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
      2) ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 
      3) ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
      4) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
      5) ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
For students studying in Thai  
Program 12 Credits 
Students are required to take 12 
credits from Language Competency for 
Communication courses. Three credits 
for a Thai Language course and 9 
credits for three English Language 
courses. 

 1. Thai Language Course     3 Credits 
       1) GE 127  THAI LEARNING 

 2. English Language Courses 9 Credits 
       2) GE 130  ENGLISH FOR DAILY 
LIFE 
       3) GE 135  ENGLISH FOR CROSS- 
CULTURAL COMMUNICATION 
       4) GE 136  ENGLISH THROUGH  
MEDIA FOR LIFELONG LEARNING 

ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 15 
หน่วยกิต เหลือ 12 หน่วยกิต 
โดยก าหนด รายวิชา ศท. 130 
เป็น 0 หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 
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       5)  GE 431 ENGLISH IN THE  
WORKPLACE 

ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 107  SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE) 
                                 3 (3-0-6) Credits 
   ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟงั การพูด 
การอ่าน การเขียน การคิด การวเิคราะห์
วิจารณ์และการสรุปความ เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
   Communicative skills in listening, 
speaking, reading, writing, thinking,  
analyzing, and summarizing for daily 
life  and studies in a university. 

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127  THAI LEARNING) 
                                3 (3-0-6) Credits 
   ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน    
โดยเน้นการจับใจความส าคญัและการ
วิเคราะหเ์พื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   Communication skills in listening, 
speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis 
for everyday use. 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 
2. ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE108  ENGLISH I)        3 (3-0-6) Credits 
   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอา่นเพื่อจับใจความส าคญั 
การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 
   Using English for communication in 
daily life, reading for gist, and writing a 
variety of sentence types. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่ ศท. 130 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน แทน 

ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 109  ENGLISH II)      3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 
   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านความเรียงที่มี
โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน โดยการหา
ความหมายจากบริบท การจับใจความส าคญั 
การตีความ การอ้างอิง การสรุปความ และการ
เขียนความเรียงขนาดหนึ่งย่อหน้า  
   Using English for communication in 
daily life, reading more structurally 
complex texts through 
contextualization, gist, inferences, 
references, drawing conclusions, and 
writing one-paragraph essays. 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
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ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 208  ENGLISH III)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109) 
(Prerequisite : GE 109) 
   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านความเรียงประเภท
ต่างๆ การแสดงความคดิเห็น การอภิปรายและ
การน าเสนอ 
   Using English for communication in 
different situations, reading various 
types of texts, giving opinions and 
presentations. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 209  ENGLISH IV)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208) 
(Prerequisite : GE 208) 
   การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเพิม่ระดับความเข้มข้น
ในการแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายใน
บริบทท่ีหลากหลาย 
   Analytical thinking for English 
communication in various situations 
with stronger opinions and discussions 
in different contexts. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

--- ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 
                                0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
                                 0 (3-0-6) Credits 
   การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  เพื่อการสื่อสารตามสถานการณต์่าง 
ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
   Basic skills of listening, speaking, 
reading, and writing English for 
communication in various situations in 
everyday life. 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ ก าหนดเป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่
นักศึกษามีคะแนนวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
ไม่ผา่นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา
นี้  โดยไม่นับหน่วยกิต 
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--- ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม                    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-
CULTURAL COMMUNICATION) 
                                 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 
หรือไดร้ับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 
   การอ่านความเรียงเพื่อความเขา้ใจ
วัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น 
การน าเสนอเพื่อการสื่อสารข้ามวฒันธรรมได้
อย่างเหมาะสม 
   Select readings for multicultural 
comprehension, expressing opinions 
and presenting ideas for proper cross-
cultural communication. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาไดฝ้ึกภาษาผ่านการ
เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมและ
เตรียมพร้อมการเป็นพลเมือง
โลก 

--- ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR 
LIFELONG LEARNING) 
                                 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 
หรือไดร้ับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 
   การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรยีนรู้และท าความ
เข้าใจสามารถโตต้อบและน าเสนอในรูปแบบ
ของการแสดงความคดิเห็นผ่านการเขียน การ
พูด และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 
   Listening and reading from printed 
materials and electronic media to learn 
and understand information, being 
able to respond and express opinions 
through writing, speaking, and text 
messages via various channels. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูภ้าษา ผ่าน
สื่อประสมและเป็นการเพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู ้
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลประกอบ 

--- ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
                                 3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 
หรือไดร้ับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 
   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมคัรงาน 
ภาษาองักฤษในท่ีท างาน การอ่าน การเขียน
และการสนทนาในบริบทของงานประเภท
ต่างๆ   
   English language for job applications 
and in the work place.  Reading, writing 
and conversation in different working 
situations. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือประโยชน์
ต่อนักศึกษาในการน าไปใช้ใน
การสมคัรงานและการท างาน 

 
1.3 หมวดวิชาเฉพาะ  (ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต ) 
 
1.3.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ    (จ านวน  87  หน่วยกิต) 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
จ านวน  95  หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี ้
จ านวน 87  หน่วยกิต 

- ปรับลด 
หน่วยกติบางรายวิชา 
- ย้ายบางรายวิชาไป
เป็นวิชาเอกเลือก 
- ปรับรหัสบาง
รายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาหรือกลุ่มวิชา  
- ปรับรายวิชา กม.
384 กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 
และ กม.483 วิชาว่า
ความและศาลจ าลอง 
มาเป็นวิชาเอกบังคับ 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระบบกฎหมาย 

4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 111 INTRODUCTION TO LAW  AND 
LEGAL SYSTEM ) 
 ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิด
ของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ ของ
กฎหมาย  การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมอื่นๆ ระบบกฎหมายที่
ส าคัญของโลก การใช้ การตีความ ผลบังคับและ
การบังคับตามกฎหมาย นิติวิธี สิทธิ หน้าที่ และ
การใช้สิทธิ  การใช้สิทธิเกินส่วน และหลักสุจริต 
หลักทั่ วไปของประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย ์ระบบกฎหมายที่ส าคัญของโลก 

กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระบบกฎหมาย 

4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 111 INTRODUCTION TO LAW  AND 
LEGAL SYSTEM ) 
 ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิด
ของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของ
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมอื่นๆ ระบบกฎหมายที่
ส าคัญของโลก และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย การใช้ การตีความ 
ผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมาย นิติวิธี 
สิทธิ หน้าที่ และการใช้สิทธิ  การใช้สิทธิเกิน
ส่วน และหลักสุจริต หลักทั่วไปของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

1. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ให้มีความ
ครอบคลมุมากข้ึน 
2. มีความรู้เบื้องต้น
โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
กฎหมายไทย 

กม.114 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 114 LAW OF JURISTIC ACTS AND 
CONTRACT) 
 ห ลั ก กฎ ห ม ายลั ก ษ ณ ะนิ ติ ก รรม 
หลักการพื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลา  
และอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 และหลักกฎหมายสัญญาใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 2  
และหลักกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

กม.114 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 114 LAW OF JURISTIC ACTS AND 
CONTRACT) 
 หลักกฎหมายลักษณ ะนิติ กรรม 
หลักการพื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลา
และอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 และหลักกฎหมายสัญญาใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2  
และหลักกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม 

คงเดิม 

กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น   
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(LA 152 INTRODUCTION TO PUBLIC LAW) 
  
        ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะและ
ขอบเขต บ่อเกิด ตลอดจนสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลตามกฎหมายมหาชน สถาบันทางกฎหมาย
มหาชน รัฐ ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ
ของรัฐ องค์กรของรัฐ การกระท าและความเป็น
นิติบุคคลของรัฐ    หลักการและแนวคิดที่ส าคัญ
ในกฎหมายมหาชน  หลักอ านาจอธิปไตย หลัก
นิติรัฐ  หลักประชาธิปไตย  ความชอบด้วย
กฎหมาย บริการสาธารณะ ความเป็นกลาง นิติ
วิธีของกฎหมายมหาชน 

กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  
                                2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 152 INTRODUCTION TO PUBLIC 
LAW) 
 ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะ
และขอบเขต บ่อเกิด ตลอดจนสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลตามกฎหมายมหาชน สถาบันทาง
กฎหมายมหาชน รัฐ ความหมาย องค์ประกอบ 
รูปแบบของรัฐ องค์กรของรัฐ การกระท าและ
ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ    หลักการและ
แนวคิดที่ส าคัญในกฎหมายมหาชน  หลัก
อ านาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ  หลักประชาธิปไตย  
ความชอบด้วยกฎหมาย บริการสาธารณะ 
ความเป็นกลาง นิติวิธีของกฎหมายมหาชน 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
กม.211 กฎหมายลักษณะหนี้ 

4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 211 LAW OF OBLIGATION) 
 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ  2 
นอกจากที่ เป็นเนื้อหาของ กม .114 กฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา และ  กม .213  
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภ
มิควรได้ 

-------- ยกเลิกโดยปรับเป็น
ร าย วิ ช า  ก ม .2 1 7 
ทดแทน เพราะลด
จ านวนหน่วยกิตลง  

กม.213 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน 
นอกสั่ง ลาภมิควรได ้         3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(LA 213 TORTS,  MANAGEMENT OF 
AFFAIRS WITHOUT MANDATE AND UNDUE 
ENRICHMENT) 
 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 และ
หลักการพื้นฐานความรับผิดทางละเมิดตาม
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

กม.213 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน 
นอกสั่ง ลาภมิควรได ้       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 213 LAW OF TORTS,  MANAGEMENT 
OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE AND 
UNDUE ENRICHMENT) 
 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
และหลักการพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด
ตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้
ถูกต้องกับช่ือวิชา
ภาษาไทย 

กม.215 กฎหมายลักษณะทรัพย์ 
                                   3 (3-0-6)หน่วยกิต 
(LA 215 PROPERTY LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณ ะทรัพย์สิ น  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4  

กม.215 กฎหมายลักษณะทรัพย์  
3 (3-0-6)หน่วยกิต 

(LA 215 PROPERTY LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4  

คงเดิม 

-------- กม.217 กฎหมายลักษณะหนี้    
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 217 LAW OF OBLIGATION) 
 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 
นอกจากที่เป็นเนื้อหาของ กม.114 กฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา และ กม.213  
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
ลาภมิควรได้ 

รายวิชาใหม่ทดแทน
รายวิชา กม.211 โดย 
ลดจ านวนหน่วยกิต
เพ ร า ะ เนื้ อ ห า ใ น
กฎหมายลักษณะหนี้
ถู กน าไปปรับ ใช้ ใน
สังคมน้อยลงท าให้มี
ค า พิ พ า ก ษ า ฎี ก า
ใ ห ม่ ๆ  น้ อ ย ล ง 
เนื่องจากมีกฎหมาย
เฉพาะมากขึ้น 

กม.221 เอกเทศสัญญา 1    3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 221 SPECIFIC CONTRACTS I) 
 หลักกฎหมาย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน 
ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 

กม.221 เอกเทศสัญญา 1  3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 221 SPECIFIC CONTRACTS I) 
 หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน 
ให้  เช่ าทรัพย์  และ เช่าซื้ อ  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
กม.222 เอกเทศสัญญา 2    3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 222  SPECIFIC CONTRACTS II) 
 หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างท า
ของ รับขน ยืม ฝากทรัพย ์ตัวแทนและนายหนา้ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 

กม.222 เอกเทศสัญญา 2  3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 222  SPECIFIC CONTRACTS II) 
 หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างท า
ของ รับขน ยืม ฝากทรัพย ์ตัวแทนและ
นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์บรรพ 3 

คงเดิม 

กม.224 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและ
ทรัพย์                           2 (2-0-4) หน่วยกิต  
(LA 224 SECURITY TRANSACTION REAL 
AND PERSONAL) 
      หลักกฎหมายลักษณะค้ าประกัน จ านอง 
จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 3 

กม.224 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคล
และทรัพย์                    2 (2-0-4) หน่วยกิต  
(LA 224 LAW OF SECURITY 
TRANSACTION) 
       หลักกฎหมายลักษณะค้ าประกัน จ านอง 
จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ  3  และหลักประกันทางธุรกิจตาม
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ให้มีความ
ชัดเจน ครอบคลุม
มากขึ้น 
2.ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อให้
ถูกต้องและสอดคล้อง
กับช่ือวิชาภาษาไทย 

กม .228 กฎหมายลักษณะตั๋ ว เงินและบัญ ชี
เดินสะพัด 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 228 BILL INSTRUMENTS AND 
CURRENT ACCOUNT) 
 หลักกฎหมายลักษณะตั๋ วเงินและบัญ ชี
เดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย ์บรรพ 3 

---- ย้ายเป็นกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

กม.231 กฎหมายอาญา 1   4 (4-0-8) หน่วยกิต  
(LA 231 CRIMINAL LAW I) 
 หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 1 

---- ยกเลิกรายวิชา กม.
231 และเปิดรายวิชา 
กม.233 แทนเพื่อ
ปรับลดหน่วยกิต 

---- กม.233 กฎหมายอาญา 1  
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 233 CRIMINAL LAW I) 
 หลักทั่ ว ไปของกฎหมายอาญ า ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 

1. เป็นรายวิชาใหม่
ทดแทนวิชา กม.231 
2. ปรับ เปลี่ยนรหัส
รายวิชาเพื่อไม่ซ้ าซ้อน
กับหลักสูตรเดิม 
3. ปรับลดหน่วยกิต 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของ
องค์กรวิชาชีพ โดย
เน้นการเรียนการสอน
ใน กฎ ห มายอาญ า
ภาคความผิด 
4 . ส อด รับ กั บ ก าร
เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ ง
สังคม เพราะ วิธีการ
เพื่อความปลอดภัยมี
การใช้น้อยลง 
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กม.232 กฎหมายอาญา 2   4 (4-0-8) หน่วยกิต  
(LA 232 CRIMINAL LAW II) 
(วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษารายวิชา กม.231)  
      หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3 

กม.234 กฎหมายอาญา 2  
                                4 (4-0-8) หน่วยกิต  
(LA 234 CRIMINAL LAW II) 
(วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษารายวิชา กม.233)  
      หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3 
 

1.ปรับรหสัรายวิชา
บังคับก่อนจาก กม.
231 เป็น กม.233 
ตามรหสัวิชาใหม ่
2.ปรับรหสัวิชาจาก 
กม.232 เป็น กม.234 
เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามล าดับของ
รายวิชาต่อจาก กม.
233 

กม.252 กฎหมายรัฐธรรมนญู  
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 252 CONSTITUTIONAL LAW) 
 ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ การ
จัดโครงสร้างองค์กรตา่งๆ ของรัฐ กระบวนการ
ท างานของสถาบันการเมืองและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรภีาพของบุคคล 
ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบกฎหมายมิให้
ขัดรัฐธรรมนูญ 

กม.252 กฎหมายรัฐธรรมนญู  
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 252 CONSTITUTIONAL LAW) 
 ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ 
การจัดโครงสร้างองค์กรต่างๆ ของรัฐ 
กระบวนการท างานของสถาบันการเมืองและ
องค์กรตามรัฐธรรมนญู สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบ
กฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนญู 

คงเดิม 

กม.311 กฎหมายลักษณะครอบครัว 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 311 FAMILY LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 

กม.311 กฎหมายลักษณะครอบครัว 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 311 FAMILY LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
หลักกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว และหลักกฎหมายคุ้มครอง
เด็กท่ีเกิดโดยอาศยัเทคโนโลยีช่วยการเจรญิ
พันธุ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหส้อดรับกับ
การเปลีย่นแปลงของ
สังคม 

กม.312 กฎหมายลักษณะมรดก    
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 312 LAW OF SUCCESSION) 
 หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย ์บรรพ 6  

กม.312 กฎหมายลักษณะมรดก  
  3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 312 LAW OF SUCCESSION) 
 หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย ์บรรพ 6  

คงเดิม 

กม.315 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 
2 (2-0-4) หน่วยกิต  

(LA 315 THAI LEGAL HISTORY) 
      ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทย
ดั้งเดิม อันเป็นรากฐานของสถาบนัทางกฎหมาย
ที่ส าคัญของประเทศ อิทธิพลของแนวความคิด 
หลักกฎหมาย ระบบกฎหมายของอินเดีย และ
ประเทศตะวันตกท่ีมตี่อวิวัฒนาการของกฎหมาย
ไทย 
 

---- ยกเลิกรายวิชาโดยน า
เนื้อหาไปรวมไว้ในกับ
รายวิชา กม.111 
ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับกฎหมายและ
ระบบกฎหมาย  
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กม.321 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท    

3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 321 PARTNERSHIPS COMPANIES LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 และ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด  

กม.321 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท    
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 321 PARTNERSHIPS AND COMPANIES 
LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด  

แก้ไขช่ือวิชาเพื่อให้
ตรงกับช่ือในประมวล
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

กม.323 กฎหมายลักษณะประกันภัย  
2 (2-0-4) หน่วยกิต  

(LA 323 LAW OF INSURANCE) 
 หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

กม.226 กฎหมายลักษณะประกันภัย  
2 (2-0-4) หน่วยกิต  

(LA 226 LAW OF INSURANCE) 
 หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

ปรับรหสัวิชาจาก กม.
323 เป็น กม.226 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนแนะน าการศึกษา 

กม.339 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
2 (2-0-4) หน่วยกิต  

(LA 339 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE I) 
 หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตั้งแต่ หลักทั่วไป อ านาจ
พนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา
และคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียก
และหมายอาญา จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อย
ช่ัวคราวและการสอบสวน 

กม.339  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
2 (2-0-4) หน่วยกิต  

(LA 339 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE I) 
 หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตั้งแต ่หลักทั่วไป อ านาจ
พนักงานสอบสวนและศาล อ านาจฟ้อง
คดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จ าคุก ค้น 
ปล่อยชั่วคราวและการสอบสวน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 

กม.340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
2 (2-0-4) หนว่ยกิต  

(LA 340  LAW  OF CRIMINAL PROCEDURE 
II) 
(วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษารายวิชา กม.339)  
 หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตั้งแต่ ฟ้องคดีอาญาและไต่
สวนมูลฟ้อง การพิจารณา ค าพิพากษาและค าสั่ง 
อุทธรณ์และฎีกา 

กม.340  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
2 (2-0-4) หน่วยกิต  

(LA 340  LAW  OF CRIMINAL 
PROCEDURE II) 
(วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษารายวิชา กม.339)  
 หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตั้งแต่การยืน่ฟ้อง การไต่
สวนมูลฟ้อง  การพิจารณา ค าพิพากษาและ
ค าสั่ง อุทธรณ์และฎีกา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 

กม.344 กฎหมายลักษณะพยาน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 344 LAW OF EVIDENCE) 
 หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานท้ังที่
เป็นหลักท่ัวไปของกฎหมายลักษณะนี้ และที่มี
บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
 
 
 
 
 

กม.344 กฎหมายลักษณะพยาน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 344 LAW OF EVIDENCE) 
 หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานท้ังที่
เป็นหลักท่ัวไปของกฎหมายลักษณะนี้ และที่มี
บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

คงเดิม 



68 
 

   
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
กม.346 ระบบยุติธรรมของไทยและพระ
ธรรมนญูศาลยุติธรรม         2 (2-0-4) หน่วยกิต  
(LA 346 THAI JUSTICE SYSTEM AND 
CONSTITUTION OF COURTS OF JUSTICE) 
 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่
เกี่ยวกับระบบยุติธรรมไทย พระธรรมนญูศาล
ยุติธรรม ศาลยุติธรรม อ านาจศาล และอ านาจผู้
พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคด ีกฎหมาย
วิธีพิจารณาความในศาลแขวง และระบบศาล
อื่นๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายไทย 

กม.346 ระบบยุติธรรมของไทยและพระ
ธรรมนญูศาลยุติธรรม      2 (2-0-4) หน่วยกิต  
(LA 346 THAI JUSTICE SYSTEM AND 
CONSTITUTION OF COURTS OF JUSTICE) 
 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่
เกี่ยวกับระบบยุติธรรมไทย พระธรรมนญูศาล
ยุติธรรม ศาลยุติธรรม อ านาจศาล และอ านาจ
ผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคด ี
กฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลแขวง และ
ระบบศาลอื่นๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายไทย 

คงเดิม 

กม.347 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
4 (4-0-8) หน่วยกิต  

(LA 347 LAW OF CIVIL PROCEDURE I) 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ ว่าด้วย
บททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลช้ันตน้ 

กม.347 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
4 (4-0-8) หน่วยกิต  

(LA 347 LAW OF CIVIL PROCEDURE I) 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ ว่า
ด้วยบทท่ัวไป วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น 

คงเดิม 
 

กม.348 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
4 (4-0-8) หน่วยกิต  

(LA 348 LAW OF CIVIL PROCEDURE II) 
(วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษารายวิชา กม.347)  
 หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการช่ัวคราวก่อน
พิพากษา และการบังคับตามค าพพิากษาหรือ
ค าสั่ง และการอุทธรณ์และฎีกา 

---- 1. ยกเลิกวิชา กม.
348 และเปิดวิชา กม.
349 ทดแทน 
2. ย้ายไปกลุม่
วิชาเอกเลือก 

---- กม.384 กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 384 LAW OF INTELLECTUAL 
PROPERTY) 
 กฎหมายที่เกีย่วกับลิขสิทธ์ิ เครื่องหมาย
การค้า ช่ือทางการค้า และสิทธิบตัรในส่วนท่ีว่า
ด้วยการได้มากับสิ้นไป และการคุม้ครองสิทธิ
ดังกล่าว รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปญัญา ตลอดจนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการคุม้ครองสทิธิเหล่านี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก เพื่อให้
สอดคล้องกับรายวิชา
ของเนติบัณฑิตยสภาฯ 
2. เปลี่ยนรหสั
รายวิชาจาก กม.324 
เป็น กม.384 เพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่ม
รายวิชา 
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กม.352 กฎหมายภาษีอากร 1 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 352 TAX LAW I) 
 ประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีรายได้
บุคคลธรรมดา และภาษีรายได้นติบิุคคล รวมถึง
สนธิสัญญาป้องกันการเสียภาษีซ้อนท่ีประเทศ
ไทยท ากบันานาประเทศ 

กม.386 กฎหมายภาษีอากร 1   
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 386 TAX LAW I) 
 ประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ และ
กรณีศึกษาปญัหาภาษีอากร 

1. ปรับรหัสวิชาจาก 
กม.352 เป็น กม.386 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลุ่มวิชา 
2. ปรับเนื้อหาส่วน
ของสนธิสัญญา
ป้องกันการเสียภาษี
ซ้อนไปไว้ใน กม.484 
กฎหมายภาษีอากร 2 
เพราะเป็นเนื้อหาขั้น
สูงและน าเนื้อหาด้าน
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะมา
ทดแทนเพราะเป็น
เนื้อหาขั้นพื้นฐาน 

กม.413 นิติปรัชญา           3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 413 PHILOSOPHY OF LAW) 
 วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทาง
กฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน
ปัญหารากฐานแห่งกฎหมาย  

กม.413 นิติปรัชญา         3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 413 PHILOSOPHY OF LAW) 
 วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทาง
กฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน
ปัญหารากฐานแห่งกฎหมาย  

คงเดิม 

กม.444 กฎหมายลักษณะล้มละลาย 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 444 LAW OF BANKRUPTCY) 
 กระบวนการคดีลม้ละลาย วิธีการจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี ้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
อ านาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย 
และการฟื้นฟูกิจการ 

---- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

กม.461 กฎหมายแรงงาน    3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 461 LABOR LAW) 
 ลักษณะของกฎหมายแรงงาน ประวัติความ
เป็นมาของกฎหมายแรงงานของไทย สัญญาจ้าง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ์ 
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และวิธีพิจารณาความในศาลแรงงาน  

กม.487 กฎหมายแรงงาน  3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 487 LABOR LAW) 
 ลักษณะของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้าง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ์ 
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และวิธีพิจารณาความในศาลแรงงาน 
และความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับระบบกฎหมาย
แรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่ม
รายวิชา 
2. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจน ครอบคลุม
ตามสภาวการณ ์
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กม.463  กฎหมายปกครอง  4 (4-0-8) หน่วยกิต  
(LA 463 ADMINISTRATIVE LAW) 
 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การ
จัดโครงสร้างองค์การทางปกครอง การกระท า
ทางปกครองและวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง 
ความรับผิดของฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

กม.463  กฎหมายปกครอง  
                                4 (4-0-8) หน่วยกิต  
(LA 463 ADMINISTRATIVE LAW) 
 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง 
การจัดโครงสร้างองค์กรทางปกครอง การ
กระท าทางปกครองและวิธีปฏิบัตริาชการทาง
ปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของฝ่าย
ปกครอง สัญญาทางปกครอง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจน ครอบคลุม
ตามสภาวการณ ์

กม.477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 477 PUBLIC INTERNATIONAL LAW) 
      ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีและบ่อเกิดของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ความสมัพันธ์ระหว่าง
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน     
บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ สิทธิและ
หน้าท่ีของรัฐ เขตอ านาจของรัฐ ความรับผดิชอบ
ของรัฐ หลักกฎหมายสนธสิัญญา การระงับข้อ
พิพาทระหว่างประเทศโดยสันติและหลักการใช้
ก าลังในความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 

กม.477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง                          3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 477 PUBLIC INTERNATIONAL LAW) 
      ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีและบ่อเกิด
ของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ 
สิทธิและหนา้ที่ของรัฐ เขตอ านาจของรัฐ ความ
รับผิดชอบของรัฐ หลักกฎหมายสนธิสัญญา 
การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ
และหลักการใช้ก าลังในความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ 

คงเดิม 

กม.478 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

บุคคล                           3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 478 PRIVATE INTERNATIONAL LAW) 
 กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนท่ี
มีนิติสมัพันธ์ในลักษณะระหวา่งประเทศในทุก
ด้าน การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ
ทั้งโดยสัญชาติและภูมลิ าเนา การก าหนดสิทธิ
หน้าท่ีและสถานภาพของบุคคลในทางระหว่าง
ประเทศ กฎเกณฑ์วา่ด้วยการขัดกนัแห่งกฎหมาย 
และวิธีระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่าง
ประเทศ กฎหมายว่าด้วยสญัชาต ิกฎหมายว่า
ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับ
คนต่างด้าวและอนุสญัญาที่เกี่ยวข้อง  

กม.478 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

บุคคล                         3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 478 PRIVATE INTERNATIONAL LAW) 
 กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชน
ที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุก
ด้าน การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ
ทั้งโดยสัญชาติและภูมลิ าเนา การก าหนดสิทธิ
หน้าท่ีและสถานภาพของบุคคลในทางระหว่าง
ประเทศ กฎเกณฑ์วา่ด้วยการขัดกนัแห่ง
กฎหมาย และวิธีระงับข้อพิพาทของบุคคล
ในทางระหว่างประเทศ กฎหมายวา่ด้วย
สัญชาต ิกฎหมายว่าด้วยการขดักนัแห่ง
กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวและ
อนุสัญญาทีเ่กี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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กม.482 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

2 (2-0-4) หน่วยกิต  
(LA 482 LEGAL PROFESSION)  
 ประวัติ ความเป็นมา  ความหมายและ
ลักษณะของงานท่ีเป็นอาชีพ วิชาชีพ และ
สัมมาชีพ หน้าท่ีและงานของนักกฎหมายในสาขา
ต่าง ๆ หลักการส าคญัของวิชาชีพนักกฎหมาย 
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  มารยาท  
วินัย และอุดมคติแห่งวิชาชีพกฎหมาย องค์กร
วิชาชีพกฎหมาย การก ากับ ดูแลและกลไกท่ีใช้
ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย  ปัญหา
เกี่ยวกับจริยธรรมทีเ่กี่ยวข้องกับนักกฎหมายโดย
ศึกษาจากกรณศีึกษาต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นพร้อมท้ัง
แนวทางแก้ไข 

กม.414 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
2 (2-0-4) หน่วยกิต  

(LA 414 LEGAL PROFESSION)  
 ประวัติ ความเป็นมา  ความหมายและ
ลักษณะของงานท่ีเป็นอาชีพ วิชาชีพ และ
สัมมาชีพ หน้าท่ีและงานของนักกฎหมายใน
สาขาต่าง ๆ หลักการส าคัญของวชิาชีพนัก
กฎหมาย คณุธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  
มารยาท  วินัย และอุดมคติแห่งวิชาชีพ
กฎหมาย องค์กรวิชาชีพกฎหมาย การก ากับ 
ดูแลและกลไกท่ีใช้ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย  ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับนักกฎหมายโดยศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข 

ปรับรหสัวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

---- กม.483 วิชาว่าความและศาลจ าลอง  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(LA 483 ADVOCACY AND MOOT COURT) 
(วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวชิา กม.344 
และรายวิชา กม.347) 
 การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การเตรียม
คดีการรา่งค าฟ้องค าให้การแถลงการณ์และค า
ร้อง การว่าความในศาลเพื่อส่งเสรมิให้มีความรู้
ในการด าเนินคดีในศาล พร้อมท้ังฝึกปฏิบัต ิ

1. ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก  
2. ปรับรายวิชาบังคับ
ก่อนจาก กม.348 
เป็น กม.347 เพราะ
ถูกปรับไปเป็น
วิชาเอกเลือก 
3. ปรับเงื่อนไขวิชา
บังคับก่อนเป็น “เคย
ศึกษา" เพราะเนื้อหา
ไม่ต่อเนื่องถึงขนาด
ต้อง “สอบได้” 
4. ปรับช่ัวโมง
บรรยาย ฝึกปฏิบตัิ 
และศึกษาด้วยตนเอง 
5. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้
ครอบคลมุและ
สอดคล้องกับช่ัวโมง
ฝึกปฏิบัต ิ

 
1.3.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาจากกลุ่มใดกลุม่
หนึ่ง หรือหลายกลุ่มรวมกันดังต่อไปนี้ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต 
 
 
 

จัดกลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้มีความชัดเจน 
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---- กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ก าหนดกลุ่มวิชาเอก

เลือก 
---- กม.228 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชี

เดินสะพัด                    3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 228 BILL INSTRUMENTS AND 
CURRENT ACCOUNT) 
 หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงินและ
บัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเพราะ
ความส าคญัของ
เนื้อหาลดลงในสังคม
ปัจจุบัน 

กม.314 การใช้และการตีความกฎหมาย  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 314 APPLICATION & INTERPRETATION 
OF LAWS) 
 ทฤษฎีประวัติศาสตร์และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์ (Common Law)  กับระบบกฎหมาย
ซีวิลลอว์ (Civil Law)หลักการใช้และตีความ
กฎหมายลายลักษณ์อักษรและการใช้กฎหมาย
แบบเทียบเคียง (Analogy) การใช้กฎหมายจารีต
ประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไป ปัญหาหลักการ
ใช้และการตีความกฎหมายอาญากฎหมาย
มหาชน กฎหมายแพ่ง ปัญหาที่เกดิขึ้นจากทาง
ปฏิบัติและทางทฤษฎีเป็นเรื่องๆ 

กม.314 การใช้และการตีความกฎหมาย  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 314 APPLICATION & 
INTERPRETATION OF LAWS) 
 ทฤษฎีประวัติศาสตร์และ
เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)  กับ
ระบบกฎหมายซีวลิลอว์ (Civil Law) หลักการ
ใช้และตีความกฎหมายลายลักษณอ์ักษรและ
การใช้กฎหมายแบบเทียบเคยีง (Analogy) การ
ใช้กฎหมายจารตีประเพณีและหลกักฎหมาย
ทั่วไป ปัญหาหลักการใช้และการตคีวาม
กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากทางปฏิบัติและทางทฤษฎี
เป็นเรื่องๆ 

คงเดิม 

กม.322 เอกเทศสญัญา 3    3 (3-0-6) หน่วยกิต    
(LA 322 SPECIFIC CONTRACTS III) 
 หลักกฎหมายลักษณะเก็บของในคลังสินค้า 
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ 

กม.322 เอกเทศสญัญา 3  3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 322 SPECIFIC CONTRACTS III) 
 หลักกฎหมายลักษณะเก็บของใน
คลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนัน
ขันต่อ 

คงเดิม 

กม.324 กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 324 LAW OF INTELLECTUAL 
PROPERTY) 
 กฎหมายที่เกีย่วกับลิขสิทธ์ิเครื่องหมาย
การค้าชื่อทางการค้าและสิทธิบัตรในส่วนท่ีว่า
ด้วยการได้มากับสิ้นไปและการคุม้ครองสิทธิ
ดังกล่าวรวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการคุม้ครองสทิธิเหล่านี ้
 
 
 
 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเอก
บังคับโดยเปลี่ยนรหัส
วิชาเป็น กม.384 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลุ่มวิชา 
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กม.325 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 325 ACCOUNTING FOR LAWYERS) 
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชีส าหรับ
ผู้ที่ไมม่ีพื้นฐานทางวิชาการบัญชีมาก่อนการ
พิจารณาปญัหาของการท าบญัชีการท าบัญชีใน
ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและ
การด าเนินคดีในทางบัญช ี

กม.325 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 325 ACCOUNTING FOR LAWYERS) 
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชี
ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางวิชาการบัญชีมาก่อน 
การพิจารณาปัญหาของการท าบญัชี การท า
บัญชีในธุรกิจ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการ
บัญช ีและการด าเนินคดีในทางบัญช ี

คงเดิม 

---- กม.411 สัมมนากฎหมายแพ่ง 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 411 SEMINAR IN CIVIL LAW) 
 การวิเคราะห์ปญัหาและประเด็นส าคัญใน
กฎหมายแพ่ง 

ปรับล าดับวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

---- กม.412 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 412 COMPARATIVE CIVIL LAW) 
 เปรียบเทยีบกฎหมายแพ่งของไทย และ
กฎหมายแพ่งของประเทศท่ีใช้ระบบประมวล
กฎหมาย ท่ีมา แนวความคิด และวิธีการทาง
กฎหมาย  

ปรับล าดับวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 
 

---- กม.423 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการ
ธนาคาร                       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 423 MONEY AND BANKING LAW) 
 บทบาทของธนาคารพาณิชย ์นโยบายการ
ควบคุมและส่งเสริมการธนาคารพาณิชย์
กฎหมายเกี่ยวกับการธนาคาร และกฎหมาย
เกี่ยวกับสถาบันการเงิน 

ปรับล าดับวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

---- กม.426 กฎหมายพาณิชยนาว ี  
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 426 MARITIME LAW) 
 หลักกฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมาย
เกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจ านองเรือ และ
บุริมสิทธิทางทะเล ความผิดและการจ ากัด
ความรับผิดของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดิน
ทะเล การรับขนของทางทะเล ความผิดอันเกิด
จากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล 
การเฉลีย่ความเสียหายทั่วไป และการ
ประกันภัยทางทะเล 
 
 
 
 
 

ปรับล าดับวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 
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---- กม.428 กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย ์

                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 428 LAW OF SECURITIES EXCHANGE) 
 แนวความคิดเกีย่วกับตลาดหลักทรัพย์
พัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
ไทย การบรหิารงานของตลาดหลกัทรัพย์ 
สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ 
การออกและการค้าหลักทรัพย์ ภาษีและการ
บัญชีท่ีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ และการค้า
หลักทรัพย์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของตลาดหลักทรพัย์และ
การค้าหลักทรัพย ์

ปรับล าดับวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

---- กลุ่มกฎหมายอาญาและวิธีสบัญญตัิ ก าหนดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

กม.331 สัมมนากฎหมายอาญา    
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 331 SEMINAR IN CRIMINAL LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.232)  
 การวิเคราะห์ปญัหาและประเด็นส าคัญใน
กฎหมายอาญา  ตลอดจนประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ ท่ีมีโทษทางอาญา 

กม.331 สัมมนากฎหมายอาญา  
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 331 SEMINAR IN CRIMINAL LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา กม.233 และ
กม.234 หรือได้รับอนมุัติจากอาจารย์ผูส้อน)  
 การวิเคราะห์ปญัหาและประเด็นส าคัญใน
กฎหมายอาญา  ตลอดจนประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ ท่ีมีโทษทางอาญา 

1. ปรับเงื่อนไขวิชา
บังคับก่อนเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้
เพียงพอ หรือผ่านการ
อนุมัติจากอาจารย์
ผู้สอน 
2. ปรับรหัสรายวิชา
บังคับก่อนตามการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กม.332 กฎหมายการแพทย์และนติิเวชศาสตร ์
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 332 MEDICAL LAWS AND FORENSIC 
MEDICINE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา กม.232) 
 กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ กฎหมายควบคมุสถานพยาบาล 
กฎหมายควบคุมยา การน าความรูท้างกฎหมาย
ไปปรับใช้กับปัญหาใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้จาก
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การ
ปฏิสนธิเทียม การปลูกถ่ายอวัยวะ และการ
วินิจฉัยแกนสมองตาย หลักวิชาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อประโยชน์ในการท าความเข้าใจ
การปฏิบัติงานของแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  
การชันสูตรพลิกศพ การตรวจวัตถพุยานทาง
การแพทย์ การตรวจผูเ้สียหาย ผู้ตอ้งหาหรือ
จ าเลย การให้ความเห็นของบุคคลดังกล่าวใน
คดีอาญาและคดีแพ่ง 

กม.332 กฎหมายการแพทย์และนติิเวชศาสตร ์
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 332 MEDICAL LAWS AND FORENSIC 
MEDICINE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา กม.234 หรือ
ได้รับอนมุัติจากอาจารยผ์ู้สอน) 
 กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ กฎหมายควบคมุสถานพยาบาล 
กฎหมายควบคุมยา การน าความรูท้างกฎหมาย
ไปปรับใช้กับปัญหาใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้จาก
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การ
ปฏิสนธิเทียม การปลูกถ่ายอวัยวะ และการ
วินิจฉัยแกนสมองตาย หลักวิชาทาง
วิทยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อประโยชน์ในการท า
ความเข้าใจการปฏิบัติงานของแพทย์ หรือ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเกีย่วข้องกับ
กระบวนการยตุิธรรม  การชันสูตรพลิกศพ การ
ตรวจวัตถุพยานทางการแพทย์ การตรวจ
ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหาหรือจ าเลย การให้ความเห็น
ของบุคคลดังกล่าวในคดีอาญาและคดีแพ่ง 

1.ปรับเง่ือนไขวิชา
บังคับก่อนโดยเพิ่มให้
ผ่านการอนมุตัิจาก
อาจารยผ์ู้สอน 
2.ปรับรหสัวิชาบังคับ
ก่อนตามการปรับปรุง
หลักสตูร 
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 กม.333 กฎหมายทหาร     3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 333 MILITARY LAW) 
 หลักธรรมนูญศาลทหาร ประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร วินัยทหารและกฎอัยการศึก 

กม.333 กฎหมายทหาร    3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 333 MILITARY LAW) 
 ห ลั ก ธรรม นู ญ ศ าล ทห าร  ป ระม วล
กฎหมายอาญาทหาร วินัยทหาร  
และกฎอัยการศึก 

คงเดิม 

กม.334 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ    
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต    
(LA 334 ECONOMIC CRIME) 
      ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจซึ่งมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเน้น
เกี่ยวกับอาชญากรรมบัตรเครดิต อาชญากรรม
คอมพิวเตอร ์และการฟอกเงิน โดยเน้นกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมดังกล่าว 

กม.334 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ    
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 334 ECONOMIC CRIME) 
     ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจซึ่งมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเน้น
เกี่ยวกับอาชญากรรมบัตรเครดิต อาชญากรรม
คอมพิวเตอร ์และการฟอกเงิน โดยเน้น
กฎหมายที่เกีย่วกับการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมดังกล่าว 

คงเดิม 

 กม.335 สืบสวน – สอบสวน       
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 335 CRIMINAL INVESTIGATION) 
 การสืบสวนคดีอาญา การปฏบิัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผูร้ักษากฎหมาย วิธีการสืบสวนทาง
วิทยาศาสตร ์การสืบเสาะพยาน หลักฐาน วิธี
สอบปากค า การพิสูจน์และการตรวจสอบ
พยานหลักฐาน ทั้งวัตถุพยาน พยานเอกสาร และ
พยานบุคคล  

กม.335 สืบสวน – สอบสวน     
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 335 CRIMINAL INVESTIGATION) 
 การสืบสวนคดีอาญา การปฏบิัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผูร้ักษากฎหมาย วิธีการสืบสวนทาง
วิทยาศาสตร ์การสืบเสาะพยานหลักฐาน วิธี
สอบปากค า การพิสูจน์และการตรวจสอบ
พยานหลักฐาน ทั้งวัตถุพยาน พยานเอกสาร 
และพยานบุคคล  

คงเดิม 

กม.336 อาชญาวิทยาและทัณฑวทิยา  
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 336 CRIMINOLOGY AND PENOLOGY) 
       ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีทางอาชญาวิทยา
และกฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญา
อันเป็นรากฐานของการใช้กฎหมายอาญา และ 
วิธีพิจารณาความอาญาตามแนวของนักสังคม
วิทยา ทฤษฎีอาชญาวิทยาในอดีตและปัจจุบัน 
วิธีการแบ่งประเภทของอาชญากรรมและ 
อาชญากรเพื่อการป้องกันอาชญากรรม ขอบเขต
ของการบังคับของกฎหมายอาญา ปรัชญาสังคม
ว่าด้วยการลงโทษและการปฏิบตัิตอ่ผู้กระท าผิด 

กม.336 อาชญาวิทยาและทณัฑวทิยา  
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 336 CRIMINOLOGY AND PENOLOGY) 
      ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีทางอาชญาวิทยา
และกฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความ
อาญาอันเป็นรากฐานของการใช้กฎหมายอาญา 
และวิธีพิจารณาความอาญาตามแนวของ     
นักสังคมวิทยา ทฤษฎีอาชญาวิทยาในอดีตและ
ปัจจุบัน วิธีการแบ่งประเภทของอาชญากรรม
และอาชญากรเพื่อการป้องกันอาชญากรรม 
ขอบเขตของการบังคับของกฎหมายอาญา 
ปรัชญาสังคมวา่ด้วยการลงโทษและการปฏิบตัิ
ต่อผู้กระท าผิด 
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กม.345 กฎหมายเกี่ยวกับความผดิของเด็กและ
เยาวชน                         3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 345 LAW OF JUVENILE DELINQUENCY) 
  
       การพิจารณาปัญหาในแง่กฎหมาย สังคม
และจิตวิทยาของผู้กระท าผิด กระบวนการ
ยุติธรรม ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว 
กฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธีแก้ไขเด็กผู้กระท าผิด 

กม.345 กฎหมายเกี่ยวกับความผดิของเด็กและ
เยาวชน                       3 (3-0-6) หน่วยกิต   
(LA 345 LAW OF JUVENILE 
DELINQUENCY) 
 การพิจารณาปัญหาในแง่กฎหมาย สังคม
และจิตวิทยาของผู้กระท าผิด กระบวนการ
ยุติธรรม ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว 
กฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธีแก้ไขเด็กผู้กระท าผิด 

คงเดิม 

---- กม.349 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 349 LAW OF CIVIL PROCEDURE II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา กม.347 หรือ
ได้รับอนมุัติจากอาจารยผ์ู้สอน)  
 หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการช่ัวคราวก่อน
พิพากษา และการบังคับตามค าพพิากษาหรือ
ค าสั่ง และการอุทธรณ์และฎีกา 

1.เป็นวิชาใหม่
ทดแทนวิชา กม.348 
โดยย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ และ
ปรับลดหน่วยกิต 
เนื่องจากเนื้อหาส่วน
ใหญ่เป็นทางปฏิบัติ 
และมีแนวปฏิบัติที่
แน่นอนจึงสามารถลด
ค าอธิบายในทาง
ทฤษฎีได ้
2.ปรับเปลีย่นรหสั
รายวิชาเพื่อไมซ่้ าซ้อน
กับหลักสตูรเดิม 
3. ปรับเง่ือนไขวิชา
บังคับก่อนเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้
เพียงพอ หรือผ่านการ
อนุมัติจากอาจารย์
ผู้สอน 

---- กม.430 กฎหมายอาญาเปรียบเทยีบ   
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 430 COMPARATIVE CRIMINAL LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.234) 
 ปัญหาในกฎหมายอาญา ศึกษา
เปรียบเทยีบในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 
(Common Law) กับระบบกฎหมายซีวิลลอว์ 
(Civil Law) และกฎหมายไทย 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับรหสัวิชาบังคับ
ก่อนตามการปรับปรุง
หลักสตูร 
2.ปรับล าดบัวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 
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---- กม.431 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 431 SEMINAR IN LAW OF CIVIL 
PROCEDURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.347) 
 การวิเคราะห์ปญัหาและประเด็นส าคัญใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 

1.ปรับรายวิชาบังคับ
ก่อนเพราะ กม.348 
ถูกยกเลิกและทดแทน
ด้วย กม.349 แต่เป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
2.ปรับล าดบัวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

---- กม.432 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 432 SEMINAR IN LAW OF CRIMINAL 
PROCEDURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.340) 
       การวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นส าคัญใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ปรับล าดับวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

---- กม.433 วิธีระงับข้อพพิาททางธุรกิจและ
อนุญาโตตุลาการ            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 433 SETTLEMENT OF COMMERCIAL 
DISPUTES AND ARBITRATION) 
 ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่างๆ
รูปแบบ เหตผุล วิธีการระงับข้อพิพาทโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกีย่วกับ
อนุญาโตตุลาการที่ส าคญัข้อพิจารณาในการท า
สัญญา การเลือกกฎหมาย และวิธีการระงับข้อ
พิพาท หลักเกณฑ์ และปญัหาในการฟ้องร้อง
คดี การขอให้รับรองและบังคับตามค าชี้ขาด
ของอนุญาโตตลุาการ และค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ 

ปรับล าดับวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

---- กลุ่มกฎหมายมหาชน ก าหนดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

กม.351 กฎหมายการคลัง และการภาษีอากร 
3 (3-0-6) หนว่ยกิต    

(LA 351 LAWS OF PUBLIC FINANCE AND 
TAXATION) 
      หลักกฎหมายการคลังเกี่ยวกบัการเงิน การ
คลัง วิธีการงบประมาณและระบบภาษีอากร
สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่
เกี่ยวกบัการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหาร
ประเทศ 

กม.351 กฎหมายการคลัง และการภาษีอากร 
3 (3-0-6) หน่วยกิต   

(LA 351 LAWS OF PUBLIC FINANCE AND 
TAXATION) 
      หลักกฎหมายการคลังเกี่ยวกบัการเงิน 
การคลัง วิธีการงบประมาณและระบบภาษี
อากร สถาบันการเงินและการคลัง หลัก
เศรษฐศาสตร์ทีเ่กี่ยวกับการเงินและการคลังที่
รัฐใช้ในการบริหารประเทศ 
 

คงเดิม 
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กม.354 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน    
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต    
(LA 354 LAW OF INVESTMENT) 
 สิทธิและหนา้ที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย นโยบายแห่งการก าหนดกฎเกณฑ ์
อันเป็นการชักจูงให้แก่ผู้เข้าลงทุน กฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว 
รวมทั้งพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของ
ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนา 

กม.354 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน    
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 354 LAW OF INVESTMENT) 
 สิทธิและหนา้ที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย นโยบายแห่งการก าหนดกฎเกณฑ ์
อันเป็นการชักจูงให้แก่ผู้เข้าลงทุน กฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว 
รวมทั้งพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลัง
พัฒนา 

คงเดิม 

กม.355 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บรโิภค 
3 (3-0-6) หน่วยกติ  

(LA 355 LAW OF CONSUMER 
PROTECTION) 
 แนวความคิดและหลักการเกีย่วกบัการ
คุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานของเครื่องอุปโภค
บริโภค สิทธิของผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติส าหรับ
การคุ้มครองผู้บรโิภค มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพของสินค้า
ราคา การโฆษณา ตลอดจนหน่วยงานในการ
คุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภค 
และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กม.355 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บรโิภค 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 355 LAW OF CONSUMER 
PROTECTION) 
 แนวความคิดและหลักการเกีย่วกบัการ
คุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานของเครื่องอุปโภค
บริโภค สิทธิของผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติ
ส าหรับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ครองผู้บริโภค 
คุณภาพของสินค้าราคา การโฆษณา ตลอดจน
หน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค และตามกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

คงเดิม 

กม.356 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาด
ทางการค้า                      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 356 ANTI-TRUST LAW) 
       ทฤษฎี เหตผุลและแนวความคิดที่ท าให้เกิด
ความจ าเป็นในอันท่ีจะต้องมีกฎหมายจ ากัด 
เสรภีาพทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล กฎหมาย
ป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการกีดกันทาง
การค้า ปัญหาและวิธีแก้ไขในเรื่องการผูกขาดทาง
การค้า หลักเกณฑ์และมาตรการในการป้องกัน
การผูกขาดทางการค้า  

กม.356 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนัการ
ผูกขาดทางการค้า           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 356 ANTI-TRUST LAW) 
         ทฤษฎี เหตุผลและแนวความคิดที่ท าให้
เกิดความจ าเป็นในอันที่จะต้องมีกฎหมายจ ากัด 
เสรภีาพทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล กฎหมาย
ป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการกีดกัน
ทางการค้า ปัญหาและวิธีแก้ไขในเรื่องการ
ผูกขาดทางการค้า หลักเกณฑ์และมาตรการใน
การป้องกันการผูกขาดทางการค้า 

คงเดิม 

กม.357 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 357 INDUSTRIAL LAW) 
       ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม
การประกอบอุตสาหกรรม การควบคุมสิ่งเป็นพิษ
ที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม 

กม.357 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 357 INDUSTRIAL LAW) 
 ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม
การประกอบอุตสาหกรรม การควบคุมสิ่งเป็น
พิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

คงเดิม 
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 กม.359 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 359 LAW OF INFORMATION 
TECHNOLOGY) 
 ปัญหากฎหมายเกีย่วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศทางสังคมศาสตร์และทางกฎหมาย 
และฝึกฝนทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นรวบรวมเผยแพร่และจัดการข้อมลู
ทางกฎหมาย 

กม.359 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 359 LAW  OF  INFORMATION 
TECHNOLOGY) 
 ปัญหากฎหมายเกีย่วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศทางสังคมศาสตร์และทางกฎหมาย 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
รวบรวมเผยแพร่ และจดัการข้อมลูทาง
กฎหมาย 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม
กับการเรยีนการสอน 

กม.360 กฎหมายที่ดิน        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 360 LAND LAW) 
       หลักกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดิน และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

กม.360 กฎหมายที่ดิน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 360 LAND LAW) 
       หลักกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดิน และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คงเดิม 

กม.361 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 361 LAW OF CONSERVATION OF 
NATURE AND ENVIRONMENT) 
 แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
วิธีการควบคุมมลภาวะในดิน น้ า อากาศ และ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กม.361 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 361 LAW OF CONSERVATION OF 
NATURE AND ENVIRONMENT) 
 แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
วิธีการควบคุมมลภาวะในดิน น้ า อากาศ และ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

คงเดิม 

กม.363 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 363 INTRODUCTION TO PUBLIC 
ECONOMIC LAWS) 
 ความเป็นมา พื้นฐาน และหลักเกณฑ์ในการ
ที่รัฐเข้าควบคุมและด าเนินกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจของเอกชน และการทีร่ัฐเข้าด าเนินการ
ในทางเศรษฐกิจเอง มาตรการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้
ในการแก้ไขปัญหา 

กม.363 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
เบื้องต้น                       3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 363 INTRODUCTION TO PUBLIC 
ECONOMIC LAWS) 
 ความเป็นมา พื้นฐาน และหลักเกณฑ์ใน
การที่รัฐเข้าควบคมุและด าเนินกจิกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจของเอกชน และการที่รัฐเข้า
ด าเนินการในทางเศรษฐกิจเอง มาตรการและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย 
ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปญัหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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กม.364 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
                             3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 364 POLITICAL PARTY AND 
ELECTORAL LAW) 
 ประวัติความเป็นมา และสภาพการณ์
ปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง
ตลอดจนองค์กรทีด่ าเนินการจัดการเลือกตั้งท้ัง
ของประเทศไทยและของต่างประเทศ โครงสรา้ง
พรรคการเมือง บทบาทของพรรคการเมืองตาม
กฎหมายในปัจจบุัน ข้อดีข้อเสียของระบบ
เลือกตั้งและองค์กรที่ด าเนินการจดัการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน แนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว 

กม.364 กฎหมายพรรคการเมืองและการ
เลือกตั้ง                       3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 364 POLITICAL PARTY AND 
ELECTORAL LAW) 
 ประวัติความเป็นมา และสภาพการณ์
ปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง
ตลอดจนองค์กรทีด่ าเนินการจัดการเลือกตั้งท้ัง
ของประเทศไทยและของต่างประเทศ 
โครงสร้างพรรคการเมือง บทบาทของพรรค
การเมืองตามกฎหมายในปัจจุบัน ข้อดีข้อเสีย
ของระบบเลือกตั้งและองค์กรที่ด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับ
ปัจจุบัน แนวทางการปรับปรุงกฎหมายดังกลา่ว 

คงเดิม 

กม. 368 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 368 LAW OF LOCAL ADMINISTRATION) 
 แนวคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการ
บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายปจัจุบันอ านาจหน้าท่ีขององค์กรเหล่านี้
ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลอ านาจในการออก
กฎหมายการก ากับดูแลเหนือองคก์รเช่นว่าน้ีทั้ง
ในแง่การก ากับดูแลเหนือบุคคลและการก ากับ
ดูแลเหนือการกระท าระเบียบและวิธีการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจาก
ส่วนกลาง 

กม. 368 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 368 LAW OF LOCAL 
ADMINISTRATION) 
 แนวคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบ
ราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายปจัจุบัน อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรเหล่านี้ในฐานะทีเ่ป็นนิติบุคคล อ านาจ
ในการออกกฎหมายการก ากับดูแลเหนือองค์กร
เช่นว่านี ้ทั้งในแง่การก ากับดูแลเหนือบุคคล 
และการก ากับดูแลเหนือการกระท าระเบยีบ 
และวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการควบคุมจากส่วนกลาง 

คงเดิม 

กม.369 สัมมนากฎหมายมหาชน        
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 369 SEMINAR IN PUBLIC LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.152 และ 
กม.252) 
 ประเด็นส าคญัๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองและกฎหมายการ
คลังเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมาย
มหาชนลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

กม.369 สัมมนากฎหมายมหาชน        
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 369 SEMINAR IN PUBLIC LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.152 และ 
กม.252) 
 ประเด็นส าคญัๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองและกฎหมายการ
คลังเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมาย
มหาชนลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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---- กม.453 กฎหมายศุลกากร 

                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 453 CUSTOMS LAW) 
 ลักษณะและวตัถุประสงค์ของกฎหมาย
ศุลกากร วิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากร 
ที่มาของกฎหมายศลุกากร ความรบัผิดชอบใน
การเสยีภาษีศลุกากร พิธีการศุลกากร ความผดิ
ตามกฎหมายศลุกากร อ านาจหนา้ที่ของ
พนักงานศุลกากร การด าเนินคดีศลุกากร
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพิกัดอตัราศลุกากร การ
ยกเว้นอากร การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
กฎหมายศลุกากรกับการส่งเสริมการลงทุน
กฎหมายศลุกากรกับการนิคมอตุสาหกรรม 

ปรับล าดับวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

 กม.464 กฎหมายประกันสังคม  
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 464 LAW OF SOCIAL SECURITY) 
 หลักกฎหมายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
ประกันสังคม 

ปรับล าดับวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

---- กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ ก าหนดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

---- กม.471 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 471 LAW OF INTERNATIONAL 
ORGANIZATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา กม.477)  
 วิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ  
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของสนันิบาตชาติ
และองค์การต่างๆ ของสหประชาชาติ อ านาจ
หน้าท่ีของทบวงการช านัญพิเศษ องค์การ
ระหว่างประเทศระดับภมูิภาคที่ส าคัญ 

1.ปรับเง่ือนไขวิชา 
บังคับกอ่นเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้
เพียงพอท่ีจะศึกษาต่อ
ได ้
2.ปรับล าดบัวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

---- กม.472 กฎหมายทะเล     3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 472 LAW OF THE SEA) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา กม.477)  
 ความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล สภาพบังคับ 
ปัญหาของกฎหมายระหวา่งประเทศว่าด้วย
ทะเล ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
ไหล่ทวีป ทะเลหลวง ปัญหาเฉพาะของรัฐหมู่
เกาะ การระงับปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐอัน
เกิดจากทะเล ความส าคญัของทะเลต่อประเทศ
ไทย บทบาทและแนวความคิดของประเทศไทย
ต่อปัญหาของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
ทะเล  

1.ปรับเง่ือนไขวิชา 
บังคับก่อนเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้
เพียงพอท่ีจะศึกษาต่อ
ได ้
2.ปรับล าดบัวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 
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---- กม.473 กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 473 LAW OF INTERTRADE) 
 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมายที่ใช้
บังคับแก่สัญญาการค้าระหว่างประเทศ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการซื้อขายระหว่าง
ประเทศ การช าระเงินและการโอนเงินระหว่าง
ประเทศ การขนส่งทางทะเล 

1.ปรับค าอธิบาย
รายวิชาโดยตัดเนื้อหา
บางส่วนออกเพื่อใหม้ี
เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับ
การเรยีนในระดบัเนติ
บัณฑิตยสภา 
2.ปรับล าดบัวิชาตาม
การจัดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

---- กลุ่มวิชาชีพกฎหมาย 
และกฎหมายเกีย่วกับการพัฒนา 

ก าหนดกลุ่มวิชาเอก
เลือก 

กม.380 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 1 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(LA 380 LEGAL TRAINING I) 
 หลักการให้ค าปรึกษากฎหมายโดยทั่วไปการ
จัดการส านักงานกฎหมายและการฝึกภาคปฏิบตัิ 
การให้ค าปรึกษาการซักข้อเท็จจรงิการท า
ความเห็นเบื้องต้นทางกฎหมาย 

กม.380 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 1 
3 (0-18-9) หน่วยกิต 

(LA 380 LEGAL TRAINING I) 
 การฝึกภาคปฏิบตัิในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพกฎหมาย โดยเน้นทักษะการให้
ค าปรึกษา การท าความเห็นเบื้องต้น การ
รวบรวมข้อเท็จจริง การปรับหลักกฎหมายเพื่อ
ใช้ในสายงานปฏิบัต ิ

1. ปรับช่ัวโมงการ
บรรยาย การฝึก
ปฏิบัติ และการศึกษา
ด้วยตนเองให้
สอดคล้องกับลักษณะ
รายวิชา 
2. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน 

กม.381 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 2  
3 (2-2-5)หน่วยกิต 

(LA 381 LEGAL TRAINING II) 
(วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวชิากม.380) 
 หลักการให้ค าปรึกษากฎหมายเฉพาะด้าน
การฝึกภาคปฏิบตัิ  การให้ค าปรึกษา และการซัก
ข้อเท็จจริง 

กม.381 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 2  
3 (0-18-9)หน่วยกิต 

(LA 381 LEGAL TRAINING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.380) 
 ฝึกภาคปฏิบัติเพิม่ความช านาญในสายงาน
วิชาชีพเฉพาะด้าน 

1. ปรับช่ัวโมงการ
บรรยาย การฝึก
ปฏิบัติ และการศึกษา
ด้วยตนเองให้
สอดคล้องกับลักษณะ
รายวิชา 
2. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน 
3. ปรับเง่ือนไขวิชา 
บังคับก่อนเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้
เพียงพอท่ีจะศึกษาต่อ
ได ้
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กม.382 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 

3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 382 ENGLISH FOR LAWYERS I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท.109) 
 ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย เน้น
ด้านการอ่านและท าความเข้าใจเอกสารพื้นฐาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย ฝึกหัดการใช้ศัพท์ และ
ความหมายของถ้อยค าเฉพาะทางกฎหมาย 

กม.382 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 382 ENGLISH FOR LAWYERS I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท.135) 
 ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย เน้นด้าน
การอ่านและท าความเข้าใจเอกสารพื้นฐาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย ฝึกหัดการใช้ศัพท์ 
และความหมายของถ้อยค าเฉพาะทางกฎหมาย  

ปรับรหสัรายวิชา
บังคับก่อนตามการ
ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

กม.383 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 
3 (3-0-6) หนว่ยกิต 

(LA 383 ENGLISH FOR LAWYERS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.382) 
 ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับกฎหมายโดย
เน้นหนักทางด้านการเขยีนเอกสารต่างๆเกีย่วกับ
กฎหมายการร่างสัญญาการเขยีนเอกสารโต้ตอบ
ในทางกฎหมายธุรกิจฯลฯ 

กม.383 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 383 ENGLISH FOR LAWYERS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.382) 
 ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับกฎหมายโดย
เน้นหนักทางด้านการเขยีนเอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับกฎหมาย การรา่งสัญญา การเขียน
เอกสารโต้ตอบในทางกฎหมายธุรกิจฯลฯ 

คงเดิม 

กม.411 สัมมนากฎหมายแพ่ง 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 411 SEMINAR IN CIVIL LAW) 
 การวิเคราะห์ปญัหาและประเด็นส าคัญใน
กฎหมายแพ่ง 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

กม.412 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 412 COMPARATIVE CIVIL LAW) 
 เปรียบเทยีบกฎหมายแพ่งของไทย และ
กฎหมายแพ่งของประเทศท่ีใช้ระบบประมวล
กฎหมาย ท่ีมา แนวความคิด และวิธีการทาง
กฎหมาย  

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

กม.422 การร่างนิติกรรมและสญัญา   
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 422 JURISTIC ACT AND 
CONTRACTUAL DRAFTING) 
 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรมและ
สัญญาแบบต่างๆ การใช้ถ้อยค าภาษาให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

กม.488 การรา่งนิติกรรมและสญัญา   
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 488 JURISTIC ACT AND 
CONTRACTUAL DRAFTING) 
 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรมและ
สัญญาแบบต่างๆ การใช้ถ้อยค าภาษาให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

ปรับรหสัวิชาจาก กม.
422 เป็น กม.488 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลุ่มวิชา 
 

กม.423 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการ
ธนาคาร                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 423 MONEY AND BANKING LAW) 
 บทบาทของธนาคารพาณิชย์นโยบายการ
ควบคุมและส่งเสริมการธนาคารพาณิชย์กฎหมาย
เกี่ยวกับการธนาคาร และกฎหมายเกี่ยวกับ
สถาบันการเงิน 
 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์
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กม.426 กฎหมายพาณิชยนาว ี    
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 426 MARITIME LAW) 
 หลักกฎหมายพาณิชยนาวีกฎหมายเกี่ยวกับ
เรือเดินทะเลการจ านองเรือและบรุิมสิทธิทาง
ทะเลความผิดและการจ ากดัความรับผิดของ
เจ้าของเรือการเช่าเรือเดินทะเลการรับขนของ
ทางทะเลความผิดอันเกดิจากเรือโดนกันการ
ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลการเฉลีย่ความเสยีหาย
ทั่วไปและการประกันภัยทางทะเล 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

กม.428 กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย ์
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 428 LAW OF SECURITIES EXCHANGE) 
 แนวความคิดเกีย่วกับตลาดหลักทรัพย์
พัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
การบริหารงานของตลาดหลักทรพัย์สถาบันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์การออกและ
การค้าหลักทรัพย์ภาษีและการบัญชีที่เกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพยแ์ละการค้าหลักทรัพย์มาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ของตลาด
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย ์

---- 
 

ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

กม.430 กฎหมายอาญาเปรียบเทยีบ   
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 430 COMPARATIVE CRIMINAL LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.232) 
 ปัญหาในกฎหมายอาญา ศึกษาเปรียบเทียบ
ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common 
Law) กับระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) 
และกฎหมายไทย 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายอาญาและ
วิธีสบัญญตั ิ

กม.431 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 431 SEMINAR IN LAW OF CIVIL 
PROCEDURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.348) 
 การวิเคราะห์ปญัหาและประเด็นส าคัญใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายอาญาและ
วิธีสบญัญตั ิ

กม.432 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 432 SEMINAR IN LAW OF CRIMINAL 
PROCEDURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.340) 
       การวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นส าคัญใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายอาญาและ
วิธีสบัญญตั ิ
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กม.433 วิธีระงับข้อพพิาททางธุรกิจและ
อนุญาโตตุลาการ              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 433 SETTLEMENT OF COMMERCIAL 
DISPUTES AND ARBITRATION) 
 ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่างๆ 
รูปแบบเหตุผลวิธีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
สถาบันอนุญาโตตลุาการและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกีย่วกับอนุญาโตตลุาการที่ส าคัญ 
ข้อพิจารณาในการท าสัญญา การเลือกกฎหมาย 
และวิธีการระงับข้อพิพาทหลักเกณฑ์และปัญหา
ในการฟ้องร้องคดี การขอให้รับรองและบังคับ
ตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการและค า
พิพากษาของศาลต่างประเทศ 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายอาญาและ
วิธีสบัญญตั ิ

กม.451 กฎหมายภาษีอากร 2    
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 451 TAX LAW II) 
(วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวชิา กม.352)  
 ประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วย
ภาษีมูลคา่เพิ่มอากรแสตมป์และการอุทธรณภ์าษ ี

กม.484 กฎหมายภาษีอากร 2  
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 484 TAX LAW II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.386)  
 ประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยอากร
แสตมป์และการอุทธรณภ์าษี รวมถึงสนธิสัญญา
ป้องกันการเสียภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยท ากับ
นานาประเทศ 
  

1. ปรับรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 
2. ปรับเง่ือนไขวิชา 
บังคับก่อนเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้
เพียงพอท่ีจะศึกษาต่อ
ได ้
3.ปรับรหสัวิชาบังคับ
ก่อนตามการปรับปรุง
หลักสตูร 
4.ปรับเนื้อหาส่วนของ
ภาษีมูลคา่เพิ่มไปไว้ใน 
กม.386 กฎหมาย
ภาษีอากร 1 เพราะ
เป็นเนื้อหาข้ันพ้ืนฐาน 
และน าเนื้อหาด้าน
สนธิสัญญาป้องกัน
การเสยีภาษีซ้อนมา
ทดแทนเพราะเป็น
เนื้อหาขั้นสูง 

กม.452 สัมมนากฎหมายภาษีอากร    
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 452 SEMINAR IN TAX LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.352)  
 การวิเคราะห์ปญัหาและประเด็นส าคัญใน
กฎหมายภาษีอากร 

กม.489 สัมมนากฎหมายภาษีอากร    
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 489 SEMINAR IN TAX LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.386)  
 การวิเคราะห์ปญัหาและประเด็นส าคัญใน
กฎหมายภาษีอากร 
 
 
 

1.ปรับรหสัวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 
2.ปรับรหสัวิชาบังคับ
ก่อนตามการปรับปรุง
หลักสตูร 
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กม.453 กฎหมายศุลกากร   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 453 CUSTOMS LAW) 
 ลักษณะและวตัถุประสงค์ของกฎหมาย
ศุลกากร วิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากร ท่ีมา
ของกฎหมายศุลกากร ความรับผดิชอบในการเสีย
ภาษีศุลกากร พิธีการศุลกากร ความผิดตาม
กฎหมายศลุกากร อ านาจหน้าที่ของพนักงาน
ศุลกากร การด าเนินคดีศลุกากร หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร การยกเว้นอากร การ
ตีความพิกัดอัตราศลุกากร กฎหมายศุลกากรกับ
การส่งเสริมการลงทุน กฎหมายศลุกากรกับการ
นิคมอุตสาหกรรม 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายมหาชน 

กม.464 กฎหมายประกันสังคม    
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 464 LAW OF SOCIAL SECURITY) 
 หลักกฎหมายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
ประกันสังคม 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายมหาชน 

กม.465 สิทธิมนุษยชน        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 465 HUMAN RIGHTS) 
 ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎ ีและ
ปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพืน้ฐาน การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ ระดับ
ภูมิภาค และตามกฎหมายไทย 

กม.485 สิทธิมนุษยชน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 485 HUMAN RIGHTS) 
 ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎ ีและ
ปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพืน้ฐาน การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ 
ระดับภูมิภาค และตามกฎหมายไทย 

ปรับรหสัวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 
 

กม.471 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 471 LAW OF INTERNATIONAL 
ORGANIZATION) 
(วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวชิา กม.477)  
 วิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ  
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของสนันิบาตชาติ
และองค์การต่างๆ ของสหประชาชาติ อ านาจ
หน้าท่ีของทบวงการช านัญพิเศษ องค์การ
ระหว่างประเทศระดับภมูิภาคที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
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กม.472 กฎหมายทะเล       3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 472 LAW OF THE SEA) 
(วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวชิา กม.477)  
 ความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล สภาพบังคับ ปัญหา
ของกฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยทะเล ทะเล
อาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ไหล่ทวีป ทะเล
หลวง ปัญหาเฉพาะของรัฐหมู่เกาะ การระงับ
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐอันเกิดจากทะเล 
ความส าคญัของทะเลต่อประเทศไทย บทบาท
และแนวความคิดของประเทศไทยต่อปัญหาของ
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล  

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

กม.473 กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ      
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 473 LAW OF INTERTRADE) 
 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมายที่ใช้
บังคับแก่สัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระหว่างประเทศ การ
ช าระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศการ
ขนส่งทางทะเล การประกันภยัและกระบวนการ
ระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่ม
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

กม.481การบริหารกระบวนการยตุิธรรมทาง
อาญา                           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 481 ADMINISTRATION OF CRIMINAL 
JUSTICE) 
      แนวคิดและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
ปฏิบัติต่อผู้กระท าความผดิหรือผูท้ี่ถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิด ตั้งแต่ถูกจบัไปจนกระทั่งถูก
ปล่อยตัวกลับคืนสูส่ังคม 

กม.481 การบริหารกระบวนการยตุิธรรมทาง
อาญา                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 481 ADMINISTRATION OF CRIMINAL 
JUSTICE) 
      แนวคิดและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
ปฏิบัติต่อผู้กระท าความผดิหรือผูท้ี่ถูกกล่าวหา
ว่ากระท าความผิด ตั้งแต่ถูกจับไปจนกระทั่งถูก
ปล่อยตัวกลับคืนสูส่ังคม 

คงเดิม 

กม.483 วิชาว่าความและศาลจ าลอง  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 483 ADVOCACY AND MOOT COURT) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.344 และ
รายวิชา กม.348) 
 การเตรียมคดีการร่างค าฟ้องค าให้การ
แถลงการณ์และค าร้อง และการวา่ความในศาล
เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ในการด าเนินคดีในศาล 
 
 
 
 
 

---- ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเอก
บังคับ 
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หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
---- กม.486 กฎหมายลักษณะล้มละลาย 

3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 486 LAW OF BANKRUPTCY) 
 กระบวนการคดีลม้ละลาย วิธีการจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี ้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
อ านาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย 
และการฟื้นฟูกิจการ 

1. ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ 
2. ปรับรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

กม.491 การศึกษาเอกเทศทางด้านกฎหมาย 
3 (1-4-4) หน่วยกิต 

(LA 491 INDEPENDENT STUDY IN LAW) 
      นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจ
เป็นพิเศษทางด้านกฎหมาย โดยท าการศึกษาใน
เชิงลึกและมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา 

กม.491 การศึกษาเอกเทศทางด้านกฎหมาย 
3 (1-4-4) หน่วยกิต 

(LA 491 INDEPENDENT STUDY IN LAW) 
      นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความ
สนใจเป็นพิเศษทางด้านกฎหมาย โดย
ท าการศึกษาในเชิงลึกและมีอาจารย์ใน
สาขาวิชาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

คงเดิม 

กม.493 หัวข้อคัดสรรทางกฎหมาย     
                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 493 SELECTED TOPICS IN LAW) 
 เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
กฎหมายตามความสนใจของนักศกึษาและ
อาจารยผ์ู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่นไป
ทุกปี รายวิชานี้มีไวส้ าหรับนักศึกษาและอาจารย์
ได้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการทีน่่าสนใจใน
สาขาวิชากฎหมาย 

กม.493 หัวข้อคัดสรรทางกฎหมาย     
                                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 493 SELECTED TOPICS IN LAW) 
 เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
กฎหมายตามความสนใจของนักศกึษาและ
อาจารยผ์ู้สอน เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลีย่นไป
ทุกปี รายวิชานี้มีไวส้ าหรับนักศึกษาและ
อาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้วิวัฒนาการที่
น่าสนใจในสาขาวิชากฎหมาย 

คงเดิม 

กม.496 สหกิจศึกษาด้านกฎหมาย  
                               9 (0-40-20) หน่วยกิต  
(LA 496 CO – OPERATIVE EDUCATION IN 
LAW) 
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน และให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานท่ีสถาน
ประกอบการ หรือองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน 

กม.496 สหกิจศึกษาด้านกฎหมาย  
                             9 (0-40-20) หน่วยกิต  
(LA 496 CO – OPERATIVE EDUCATION IN 
LAW) 
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน และให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานท่ีสถาน
ประกอบการ หรือองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ เพื่อเรียนรูป้ระสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน 

คงเดิม 

 
1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง 2560 เหตุผล
ประกอบ 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือกเสรีอย่าง
น้อย 6 หน่วยกิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียน
รายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับเดียวกันที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในความสนใจ 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ  ซึ่งเห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 

ปรับการเขยีน
ให้มีความ
กระชับมาก
ขึ้น 
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หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
เงื่อนไขในการเรียนวิชาโท 

นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนอาจเลือกศึกษารายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นวิชาโทได้ แต่จะต้อง
ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาโทไมน่้อยกว่า 2.00 
 
โครงสร้างของหลักสตูรวิชาโท 

หลักสูตร พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
       นักศึกษาสาขาอื่นที่เลือกศึกษาวิชา
นิติศาสตร์เป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชา
กฎหมายจ านวนไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต ดังนี ้
1. ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาเอกบังคับท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับหลักสูตร
วิชาโท ไม่น้อยกว่า  5 รายวิชา 16 หน่วยกิต 
และ 
2. เลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ และ/หรือ กลุม่วิชาเอก
เลือก ไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา และไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต 

          นักศึกษาสาขาอื่นที่เลือกศึกษาวิชา
นิติศาสตร์เป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชา
กฎหมายจ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนี้ 
1. ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาเอกบังคับท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับหลักสูตร
วิชาโท จ านวน  5 รายวิชา 15 หน่วยกิต และ 
2. เลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ และ/หรือ กลุม่วิชาเอก
เลือก ไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา และไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต 

ปรับเปลีย่นตามจ านวน 
หน่วยกิตของรายวิชา  

 
กลุ่มวิชาเอกบังคับที่ก าหนดใหเ้ลือกส าหรับหลักสตูรวิชาโท 

หลักสูตร พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระบบกฎหมาย              4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 111 INTRODUCTION TO LAW  AND 
LEGAL SYSTEM ) 
 ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของ
กฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย 
การเปลีย่นแปลงและการยกเลิกกฎหมาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมอื่นๆ ระบบกฎหมายที่
ส าคัญของโลก การใช้ การตีความ ผลบังคับ
และการบังคับตามกฎหมาย นิติวธิี สิทธิ หน้าที่ 
และการใช้สิทธิ  การใช้สิทธิเกินสว่น และหลัก
สุจรติ หลักท่ัวไปของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ระบบกฎหมายทีส่ าคัญของโลก 

กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระบบกฎหมาย               4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 111 INTRODUCTION TO LAW  AND 
LEGAL SYSTEM ) 
 ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิด
ของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของ
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมอื่นๆ ระบบกฎหมายที่
ส าคัญของโลก และความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย การใช้ การตีความ 
ผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมาย นิติวิธี 
สิทธิ หน้าที่ และการใช้สิทธิ  การใช้สิทธิเกิน
ส่วน และหลักสจุริต หลักท่ัวไปของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 
 
 
 
 

1. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา ให้มีความ
ครอบคลมุมากข้ึน 
2. มีความรู้เบื้องต้น
โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับประวตัิศาสตร์
กฎหมายไทย 
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หลักสูตร พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
กม.114 กฎหมายลักษณะนติิกรรมและสัญญา 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 114 LAW OF JURISTIC ACTS AND 
CONTRACT) 
 หลักกฎหมายลักษณะนติิกรรม 
หลักการพื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลา
และอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์บรรพ 1 และหลักกฎหมายสัญญาใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2  
และหลักกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม 

กม.114 กฎหมายลักษณะนติิกรรมและสัญญา 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 114 LAW OF JURISTIC ACTS AND 
CONTRACT) 
 หลักกฎหมายลักษณะนติิกรรม 
หลักการพื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลา
และอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์บรรพ 1 และหลักกฎหมายสัญญาใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2  
และหลักกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม 

คงเดิม 

กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
2 (2-0-4) หน่วยกิต  

(LA 152 INTRODUCTION TO PUBLIC 
LAW) 
 ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะและ
ขอบเขต บ่อเกิด ตลอดจนสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลตามกฎหมายมหาชน สถาบนัทาง
กฎหมายมหาชน รัฐ ความหมาย องค์ประกอบ 
รูปแบบของรัฐ องค์กรของรัฐ การกระท าและ
ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ    หลักการและ
แนวคิดที่ส าคญัในกฎหมายมหาชน  หลัก
อ านาจอธิปไตย หลักนิตริัฐ  หลัก
ประชาธิปไตย  ความชอบด้วยกฎหมาย 
บริการสาธารณะ ความเป็นกลาง นิติวิธีของ
กฎหมายมหาชน 

กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
2 (2-0-4) หน่วยกิต  

(LA 152 INTRODUCTION TO PUBLIC LAW) 
 ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะและ
ขอบเขต บ่อเกิด ตลอดจนสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลตามกฎหมายมหาชน สถาบนัทาง
กฎหมายมหาชน รัฐ ความหมาย องค์ประกอบ 
รูปแบบของรัฐ องค์กรของรัฐ การกระท าและ
ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ    หลักการและ
แนวคิดที่ส าคญัในกฎหมายมหาชน  หลัก
อ านาจอธิปไตย หลักนิตริัฐ  หลักประชาธิปไตย  
ความชอบด้วยกฎหมาย บริการสาธารณะ 
ความเป็นกลาง นิติวิธีของกฎหมายมหาชน 
 

คงเดิม 
 

กม.215 กฎหมายลักษณะทรัพย ์  
                                 3 (3-0-6)หน่วยกิต 
(LA 215 PROPERTY LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 

กม.215 กฎหมายลักษณะทรัพย ์   
                                  3 (3-0-6)หน่วยกิต 
(LA 215 PROPERTY LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 

คงเดิม 

กม.231 กฎหมายอาญา 1 4 (4-0-8) หน่วยกิต  
(LA 231 CRIMINAL LAW I) 
 หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

---- ยกเลิกรายวิชา กม.
231 และเปิดรายวิชา 
กม.233 แทนเพือ่ปรับ
ลดหน่วยกติ 
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หลักสูตร พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
---- กม.233 กฎหมายอาญา 1  3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(LA 233 CRIMINAL LAW I) 
 หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 

1. เป็นรายวิชาใหม่
ทดแทนวิชา กม.231 
2. ปรับเปลี่ยนรหสั
รายวิชาเพื่อไมซ่้ าซ้อน
กับหลักสตูรเดิม 
3. 3. ปรับลดหน่วยกิต 
เพือ่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
องค์กรวิชาชีพ โดย
เน้นการเรียนการสอน
ในกฎหมายอาญาภาค
ความผิด 
4. สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม เพราะ วิธีการ
เพื่อความปลอดภัยมี
การใช้น้อยลง 

 
รายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

หลักสูตร พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผลประกอบ 
 กม.101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 101  INTRODUCTION TO  LAW) 
         ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะส าคัญ
ข อ งก ฎ เก ณ ฑ์ ที่ เป็ น ก ฎ ห ม าย  ป ระ วั ติ 
วิวัฒนาการและระบบกฎหมายที่ส าคัญ บ่อเกิด 
ที่มา ประเภท ศักดิ์ของกฎหมาย สิทธิ เสรีภาพ
และหน้าที่ การใช้ การตีความกฎหมาย ความรู้
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

กม.101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(LA 101  INTRODUCTION TO  LAW) 
         ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะ
ส าคัญของกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมาย ประวัติ 
วิวัฒนาการและระบบกฎหมายที่ส าคัญ บ่อ
เกิด ที่มา ประเภท ศักดิ์ของกฎหมาย สิทธิ 
เส รีภ าพและหน้ าที่  ก ารใช้  การตี ค วาม
กฎหมาย ความรู้กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

คงเดิม 

กม.102  กฎหมายธุรกิจ    3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 102  BUSINESS  LAW) 
         กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ 
และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทาง
ธุรกิจ เช่น หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่า
ซื้อ กู้ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า รวมทั้ ง
กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เช่น ตรา
สารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน โดยค านึงถึง
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

กม.102  กฎหมายธุรกิจ   3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 102  BUSINESS  LAW) 
        กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ 
และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรม
ทางธุรกิจ เช่น หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ 
เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เช่น ตรา
สารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน กฎหมายที่
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เป็นไปตามการ
ปรับปรุงหลักสูตรของ
คณะบริหารธรุกิจซึ่ง
เน้นเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น 
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2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรปรญิญาตรี (4 ป)ี) ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  
หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
    จ านวน 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์

     จ านวน  9  หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 
     จ านวน  15  หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 
     จ านวน   6  หน่วยกิต   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    จ านวน 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ 
         มนุษยศาสตร ์
        จ านวน  9  หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี                 

         จ านวน   9  หน่วยกิต   
    1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ         

สื่อสาร 
         จ านวน  12  หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72  
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   จ านวน 101 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
        จ านวน 95 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
        จ านวน  6  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกติ 
    2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
         จ านวน  87  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
         จ านวนไม่น้อยกว่า 12       

หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า   6  

หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
จ านวน   6  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต 

รวม  137   หน่วยกิต รวม  135   หน่วยกิต 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
     
 
                           (อาจารย์ ดร.รักษ์  พรหมปาลิต) 
                                               อธิการบดี 
                     วันที…่…… เดือน…………………….พ.ศ……… 
 

 
 
 
 



93 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ก 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พุทธศักราช 2557 
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ภาคผนวก ข 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                       จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities courses                                             9 Credits 
 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 9 credits from the Social Sciences and Humanities 
courses. 
 
ศท. 111 สัจจะและบริการ  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE)   3 (3-0-6) Credits 
 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง การ
พัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อ่ืน ชุมชนและสังคม ตามหลักจริยธรรม 
คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 History of Payap University.  Examining one’s inner self for truthfulness.  
Exercising character development for service consciousness. Being conscious to morally 
and ethically serve other people, your country and society.  Practicing life skills based 
on a sufficiency economy and apply them to daily life. 
 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา  3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM)  3 (2-2-5) Credits 
       วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจาก
แหล่งความรู้หรือสารสนเทศท่ีหลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or information technology.  Having holistic thinking 
skills pertaining to social, economic, political, culture, ethical, moral, and 
environmental issues of Thai, ASEAN, and global communities. 
. 
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ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE)       3 (3-0-6) Credits 
    การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้
ประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชันในสังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 
     Creating awareness of responsibility for being a valued citizen for Thai as 
well as global community.  Exploring human rights with respect to human value.  
Learning about dishonesty and corruption in Thai community.   Learning about 
measurements and mechanisms for  preventing and solving corruption problems.  
Employing good governance in life, coupled with living together in harmony. 
 
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and Technology courses           9 Credits 
 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 9 หน่วยกิต   
 Students are required to take 9 credits from the Mathematics, Sciences and 
Technology courses. 
 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE)           3 (3-0-6) Credits 
 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน  ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   
 Fundamental mathematics and mathematics for everyday life, probability, 
analysis of fundamental mathematical and statistical data. 
 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142  HEALTH MYTHS)          3 (3-0-6) Credits 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวัน การบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย การบริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 
 General knowledge of wellness, health development in everyday life, food 
consumption, physical exercise, emotional management, prevention and treatment of 
common health problems. 
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ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 
           3 (3-0-6) Credits 
 กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ความ
ปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม  
 Learning scientific and information technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise judgment in selection of IT, including impacts of 
technology on humans and society. 
 
3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร          จ านวน 12 หน่วยกิต 
 Language Competency for Communication Courses  12 Credits 
 
 หลักสูตรไทย          จ านวน 12 หน่วยกิต 
 For students studying in Thai Program  12 Credits 
 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  12 หน่วยกิต เป็นรายวิชา
ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
 Students are required to take 12 credits from Language Competency for 
Communication courses.  Three credits for a Thai Language course and 9 credits for three 
English Language courses. 
 
1. รายวิชาภาษาไทย      จ านวน 3 หน่วยกิต 
     Thai Language Course              3 Credits 
 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127  THAI  LEARNING)        3 (3-0-6) Credits 
    ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยเน้น 
การจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Communication skills in listening, speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis for everyday use. 
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2. รายวิชาภาษาอังกฤษ                                                                จ านวน  9 หน่วยกิต 
 English Language Courses     9 Credits 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                                          0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE)                                                 0 (3-0-6) Credits 
           การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Basic skills of listening, speaking, reading, and writing English for 
communication in various situations in everyday life. 
เงื่อนไข เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา ศท.130 โดยไม่
นับหน่วยกิต 
Conditions: This course enhances the basic knowledge of English.  Students who do 
not pass the placement test will have to study GE 130 without earning any credits. 
 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135  ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ  
เพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
         Select readings for multicultural comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-cultural communication. 
 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136  ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING)          3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 
  การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจสามารถโต้ตอบและน าเสนอในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และการ
ส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 
  Listening and reading from printed materials and electronic media to learn 
and understand information, being able to respond and express opinions through 
writing, speaking, and text messages via various channels. 
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ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE)           3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 
  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ   
  English language for job applications and in the workplace.  Reading, writing 
and conversation in different working situations. 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 99 หน่วยกิต 
 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ นักศกึษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 87 หน่วยกิต 
กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย   4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 111 INTRODUCTION TO LAW  AND LEGAL SYSTEM)  
 ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย  การ
เปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืนๆ 
ระบบกฎหมายที่ส าคัญของโลก และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายไทย การใช้ การ
ตีความ ผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมาย นิติวิธี สิทธิ หน้าที่ และการใช้สิทธิ  การใช้สิทธิเกินส่วน 
และหลักสุจริต หลักท่ัวไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
กม.114 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 114 LAW OF JURISTIC ACTS AND CONTRACT) 
  หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม หลักการพ้ืนฐานกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาและอายุความ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และหลักกฎหมายสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 2  และหลักกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
 
กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น      2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 152 INTRODUCTION TO PUBLIC LAW) 
 ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะและขอบเขต บ่อเกิด ตลอดจนสิทธิเสรีภาพของบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน สถาบันทางกฎหมายมหาชน รัฐ ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบของรัฐ องค์กรของ
รัฐ การกระท าและความเป็นนิติบุคคลของรัฐ    หลักการและแนวคิดที่ส าคัญในกฎหมายมหาชน  หลัก
อ านาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ  หลักประชาธิปไตย  ความชอบด้วยกฎหมาย บริการสาธารณะ ความเป็น
กลาง นิติวิธีของกฎหมายมหาชน 
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กม.213 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 213 LAW OF TORTS, MANAGEMENT OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE AND UNDUE 
ENRICHMENT) 
 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 และหลักการพ้ืนฐานความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
 
กม. 215 กฎหมายลักษณะทรัพย์      3 (3-0-6)หน่วยกิต 
(LA 215 PROPERTY LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4  
 
กม.217 กฎหมายลักษณะหนี้      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 217 LAW OF OBLIGATION) 
 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 นอกจาก
ที่เป็นเนื้อหาของ กม.114 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และ กม.213 กฎหมายลักษณะละเมิด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
 
กม.221 เอกเทศสัญญา 1       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 221 SPECIFIC CONTRACTS I) 
 หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 
 
กม.222 เอกเทศสัญญา 2       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 222  SPECIFIC CONTRACTS II) 
 หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน ยืม ฝากทรัพย ์ตัวแทนและนายหน้า ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
 
กม.224 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์   2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 224 LAW OF SECURITY TRANSACTION)  
 หลักกฎหมายลักษณะค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
3  และหลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
กม.226 กฎหมายลักษณะประกันภัย     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 226 LAW OF INSURANCE) 
 หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
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กม.233 กฎหมายอาญา 1       3 (3-0-6) หนว่ยกิต 
(LA 233 CRIMINAL LAW I) 
 หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
 
กม.234 กฎหมายอาญา 2       4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 234 CRIMINAL LAW II) 
(วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษารายวิชา กม.233)  
 หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3 
 
กม.252 กฎหมายรัฐธรรมนูญ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 252 CONSTITUTIONAL LAW) 
 ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ การจัดโครงสร้างองค์กรต่างๆ ของรัฐ กระบวนการ
ท างานของสถาบันการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตลอดจนการ
ควบคุมและตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ 
 
กม.311 กฎหมายลักษณะครอบครัว     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 311 FAMILY LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 หลัก
กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว และหลักกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง  
 
กม.312 กฎหมายลักษณะมรดก      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 312 LAW OF SUCCESSION) 
หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6  
 
กม.321 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 321 PARTNERSHIPS AND COMPANIES LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
 
กม.339 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 339 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE I) 
 หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่ หลักท่ัวไป อ านาจพนักงาน
สอบสวนและศาล อ านาจฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา 
จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราวและการสอบสวน 
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กม.340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2     2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 340 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE II) 
(วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษารายวิชา กม.339)  
 หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่การยื่นฟ้อง การไต่สวนมูล
ฟ้อง  การพิจารณา ค าพิพากษาและค าสั่ง อุทธรณ์และฎีกา 
 
กม.344 กฎหมายลักษณะพยาน      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 344 LAW OF EVIDENCE) 
 หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งที่เป็นหลักท่ัวไปของกฎหมายลักษณะนี้ และที่มี
บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
กม.346 ระบบยุติธรรมของไทยและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 346 THAI JUSTICE SYSTEM AND CONSTITUTION OF COURTS OF JUSTICE)  
 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวกับระบบยุติธรรมไทย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ศาลยุติธรรม อ านาจศาล และอ านาจผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี กฎหมายวิธีพิจารณาความ
ในศาลแขวง และระบบศาลอื่นๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายไทย 
 
กม.347 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1     4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 347 LAW OF CIVIL PROCEDURE I) 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 
 
กม.384 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 384 LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY) 
 กฎหมายที่เก่ียวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และสิทธิบัตรในส่วนที่ว่าด้วยการ
ได้มากับสิ้นไป และการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ 
 
กม.386 กฎหมายภาษีอากร 1      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 386 TAX LAW I) 
 ประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา  และภาษี เงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และกรณีศึกษาปัญหาภาษีอากร 
 
กม.4 31  นิติปรัชญา       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 4 31  PHILOSOPHY OF LAW) 
 วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ตลอดจนปัญหา
รากฐานแห่งกฎหมาย 
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กม.414 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย      2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(LA 414 LEGAL PROFESSION) 
ประวัติ ความเป็นมา  ความหมายและลักษณะของงานที่เป็นอาชีพ วิชาชีพ และสัมมาชีพ หน้าที่แ ละ
งานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ หลักการส าคัญของวิชาชีพนักกฎหมาย คุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณ  มารยาท  วินัย และอุดมคติแห่งวิชาชีพกฎหมาย องค์กรวิชาชีพกฎหมาย การก ากับ ดูแล
และกลไกที่ใช้ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย  ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับนักกฎหมาย
โดยศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข 
 
กม.463 กฎหมายปกครอง      4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 463 ADMINISTRATIVE LAW) 
หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างองค์กรทางปกครอง การกระท าทางปกครอง
และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง สัญญาทางปกครอง ศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
กม.477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 477 PUBLIC INTERNATIONAL LAW) 
 ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน   บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ สิทธิและหน้าที่
ของรัฐ เขตอ านาจของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ หลักกฎหมายสนธิสัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศโดยสันติและหลักการใช้ก าลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
กม.478 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 478 PRIVATE INTERNATIONAL LAW) 
 กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติ
สัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน การจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศทั้งโดยสัญชาติ
และภูมิล าเนา การก าหนดสิทธิหน้าที่และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ว่าด้วย
การขัดกันแห่งกฎหมาย และวิธีระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว และอนุสัญญาที่เก่ียวข้อง 
 
กม.483 วิชาว่าความและศาลจ าลอง     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(LA 483 ADVOCACY AND MOOT COURT) 
(วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวิชา กม.344 และรายวิชา กม.347) 
 การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การเตรียมคดีการร่างค าฟ้องค าให้การแถลงการณ์และค าร้อง 
การว่าความในศาลเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ในการด าเนินคดีในศาล พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ 
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กม.487 กฎหมายแรงงาน       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 487 LABOR LAW) 
 ลักษณะของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีพิจารณาความในศาลแรงงาน  และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลายกลุ่มรวมกันดังต่อไปนี้           

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

กม.228 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 228 BILL INSTRUMENTS AND CURRENT ACCOUNT) 
 หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงนิและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
 
กม.314 การใช้และการตีความกฎหมาย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 314 APPLICATION & INTERPRETATION OF LAWS) 
 ทฤษฎีประวัติศาสตร์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายคอมมอนลอว์  
(Common Law)  กับระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) หลักการใช้และตีความกฎหมายลายลักษณ์
อักษรและการใช้กฎหมายแบบเทียบเคียง (Analogy) การใช้กฎหมายจารีตประเพณีและหลักกฎหมาย
ทั่วไป ปัญหาหลักการใช้และการตีความกฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากทางปฏิบัติและทางทฤษฎีเป็นเรื่องๆ 
 
กม.322 เอกเทศสัญญา 3       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 322 SPECIFIC CONTRACTS III) 
 หลักกฎหมายลักษณะเก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ 
 
กม.325 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 325 ACCOUNTING FOR LAWYERS) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชีส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานทางวิชาการบัญชีมาก่อน การพิจารณาปัญหา
ของการท าบัญชี การท าบัญชีในธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และการด าเนินคดีในทาง
บัญชี 
 
กม.411 สัมมนากฎหมายแพ่ง      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 411 SEMINAR IN CIVIL LAW) 
 การวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นส าคัญในกฎหมายแพ่ง 
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กม.412 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 412 COMPARATIVE CIVIL LAW) 
 เปรียบเทียบกฎหมายแพ่งของไทย และกฎหมายแพ่งของประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย 
ที่มาแนวความคิด และวิธีการทางกฎหมาย 
 
กม.423 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 423 MONEY AND BANKING LAW) 
 บทบาทของธนาคารพาณิชย์ นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการธนาคารพาณิชย์ กฎหมาย
เกี่ยวกับการธนาคาร และกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 
 
กม.426 กฎหมายพาณิชยนาวี      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 426 MARITIME LAW) 
 หลักกฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจ านองเรือ และบุริมสิทธิทาง
ทะเล ความผิดและการจ ากัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดินทะเล การรับขนของทางทะเล 
ความผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และการ
ประกันภัยทางทะเล 
 
กม.428 กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 428 LAW OF SECURITIES EXCHANGE) 
 แนวความคิดเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ พัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย การ
บริหารงานของตลาดหลักทรัพย์ สถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ การออกและการค้า
หลักทรัพย์ภาษี และการบัญชีที่เก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ มาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ 
 
  2.2.2 กลุ่มกฎหมายอาญาและวิธีสบัญญัติ 
กม.331 สัมมนากฎหมายอาญา      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 331 SEMINAR IN CRIMINAL LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.233 และ กม.234 หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน) 
 การวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นส าคัญในกฎหมายอาญา ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีโทษทางอาญา 
 
กม.332 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 332 MEDICAL LAWS AND FORENSIC MEDICINE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.234 หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน) 
 กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ กฎหมายควบคุมสถานพยาบาล กฎหมาย
ควบคุมยา การน าความรู้ทางกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาใหม่ๆ ที่ เกิดขึ้นจากพัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การปฏิสนธิเทียม การปลูกถ่ายอวัยวะ และการวินิจฉัยแกนสมองตาย หลักวิชา
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ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจการปฏิบัติงานของแพทย์ หรือ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม การชันสูตรพลิกศพ การตรวจวัตถุพยาน
ทางการแพทย์ การตรวจผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจ าเลย การให้ความเห็นของบุคคลดังกล่าวในคดีอาญา
และคดีแพ่ง 
 
กม.333 กฎหมายทหาร       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 333 MILITARY LAW) 
 หลักธรรมนูญศาลทหาร ประมวลกฎหมายอาญาทหาร วินัยทหาร และกฎอัยการศึก 
 
กม.334 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA334 ECONOMIC CRIME) 

ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจซึ่งมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ โดยเน้นเกี่ยวกับอาชญากรรมบัตรเครดิต อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการฟอกเงิน 
โดยเน้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว 
 
กม.335 สืบสวน - สอบสวน       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 335 CRIMINAL INVESTIGATION) 
 การสืบสวนคดีอาญา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย วิธีการสืบสวนทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากค า การพิสูจน์และการตรวจสอบพยานหลักฐาน 
ทั้งวัตถุพยาน พยานเอกสาร และพยานบุคคล 
 
กม.336 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 336 CRIMINOLOGY AND PENOLOGY) 
 ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีทางอาชญาวิทยา และกฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญา อัน
เป็นรากฐานของการใช้กฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวของนักสังคมวิทยา ทฤษฎี
อาชญาวิทยาในอดีตและปัจจุบัน วิธีการแบ่งประเภทของอาชญากรรมและอาชญากรเพ่ือการป้องกัน
อาชญากรรม ขอบเขตของการบังคับของกฎหมายอาญา ปรัชญาสังคมว่าด้วยการลงโทษ และการปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าผิด 
 
กม.345 กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 345 LAW OF JUVENILE DELIQUENCY) 
 การพิจารณาปัญหาในแง่กฎหมายสังคมและจิตวิทยาของผู้กระท าผิด  กระบวนการยุติธรรม 
ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีแก้ไข
เด็กผู้กระท าผิด 
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กม.349 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 349 LAW OF CIVIL PROCEDURE II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา กม.347 หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน)  

หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
และการอุทธรณ์และฎีกา  
 
กม.430 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 430 COMPARATIVE CRIMINAL LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.234) 
 ปัญหาในกฎหมายอาญา ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์  (Common Law) 
กับระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) และกฎหมายไทย 
 
กม.431 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 431 SEMINAR IN LAW OF CIVIL PROCEDURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.347) 
 การวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 
กม.432 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 432 SEMINAR IN LAW OF CRIMINAL PROCEDURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.340) 

การวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
กม.433 วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 433 SETTLEMENT OF COMMERCIAL DISPUTES AND ARBITRATION) 
 ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่างๆ รูปแบบเหตุผล วิธีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่ส าคัญ ข้อพิจารณาในการท าสัญญา การเลือกกฎหมาย และวิธีการ
ระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รับรองและบังคับตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ และค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ 
 
  2.2.3 กลุ่มกฎหมายมหาชน 
กม.351 กฎหมายการคลัง และการภาษีอากร    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 351 LAWS OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION) 

หลักกฎหมายการคลังเกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณและระบบภาษีอากร 
สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง  ที่รัฐใช้ในการบริหาร
ประเทศ 
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กม.354 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 354 LAW OF INVESTMENT) 
 สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายแห่งการก าหนดกฎเกณฑ์อันเป็น
การชักจูงให้แก่ผู้เข้าลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว รวมทั้งพิจารณา
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
 
กม.355 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 355 LAW OF CONSUMER PROTECTION) 
 แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานของเครื่องอุปโภคบริโภค 
สิทธิของผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติส าหรับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพของสินค้า ราคา การโฆษณา ตลอดจนหน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและตามกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
กม.356 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้า   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 356 ANTI-TRUST LAW) 
 ทฤษฎี เหตุผล และแนวความคิดท่ีท าให้เกิดความจ าเป็นในอันที่จะต้องมีกฎหมายจ ากัด
เสรีภาพทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และการกีดกันทางการค้า 
ปัญหาและวิธีแก้ไขในเรื่องการผูกขาดทางการค้า หลักเกณฑ์และมาตรการในการป้องกันการผูกขาดทาง
การค้า 
 
กม.357 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 357 INDUSTRIAL LAW) 
 ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การควบคุมสิ่งเป็นพิษที่เกิด
จากการประกอบอุตสาหกรรม 
 
กม.359 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 359 LAW OF INFORMATION TECHNOLOGY) 
 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางสังคมศาสตร์ และทางกฎหมาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นรวบรวมเผยแพร่ และ
จัดการข้อมูลทางกฎหมาย 
 
กม.360 กฎหมายที่ดิน       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 360 LAND LAW) 
 หลักกฎหมายที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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กม.361 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 361 LAW OF CONSERVATION OF NATURE AND ENVIRONMENT) 
 แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการ
ควบคุมมลภาวะในดิน น้ า อากาศ และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
กม.363 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 363 INTRODUCTION TO PUBLIC ECONOMIC LAWS) 
 ความเป็นมา พ้ืนฐาน และหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุมและด าเนินกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจของเอกชน และการที่รัฐเข้าด าเนินการในทางเศรษฐกิจเอง มาตรการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
 
กม.364 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 364 POLITICAL PARTY AND ELECTORAL LAW) 
 ประวัติความเป็นมาและสภาพการณ์ปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจน
องค์กรที่ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ โครงสร้างพรรคการเมือง 
บทบาทของพรรคการเมืองตามกฎหมายในปัจจุบัน ข้อดีข้อเสียของระบบเลือกตั้ง และองค์กรที่
ด าเนินการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน แนวทางการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว 
 
กม. 368 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 368 LAW OF LOCAL ADMINISTRATION) 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
กฎหมายปัจจุบัน อ านาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล อ านาจในการออกกฎหมาย
การก ากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ ทั้งในแง่การก ากับดูแลเหนือบุคคล และการก ากับดูแลเหนือการ
กระท า ระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการควบคุมจากส่วนกลาง 
 
กม.369 สัมมนากฎหมายมหาชน      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 369 SEMINAR IN PUBLIC LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.152 และ กม.252) 
 ประเด็นส าคัญๆ ที่เป็นปัญหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง
เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายมหาชนลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 
กม.453 กฎหมายศุลกากร      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 453 CUSTOMS LAW) 
 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร วิวัฒนาการของกฎหมายศุลกากร ที่มาของ
กฎหมายศุลกากร ความรับผิดชอบในการเสียภาษีศุลกากร พิธีการศุลกากร ความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากร อ านาจหน้าที่ของพนักงานศุลกากร การด าเนินคดีศุลกากร หลักเกณฑ์เก่ียวกับพิกัดอัตรา
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ศุลกากร การยกเว้นอากร การตีความพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากรกับการส่งเสริมการลงทุน 
กฎหมายศุลกากรกับการนิคมอุตสาหกรรม 
กม.464 กฎหมายประกันสังคม      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 464 LAW OF SOCIAL SECURITY) 
 หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันสังคม 
 
  2.2.4 กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ 
กม.471 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 471 LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.477) 
 วิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของสันนิบาตชาติ และ
องค์การต่างๆ ของสหประชาชาติ อ านาจหน้าที่ของทบวงการช านัญพิเศษ องค์การระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาคท่ีส าคัญ 
 
กม.472 กฎหมายทะเล       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 472 LAW OF THE SEA) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.477)  
 ความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล สภาพบังคับ ปัญหาของ
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ไหล่ทวีป ทะเลหลวง 
ปัญหาเฉพาะของรัฐ   หมู่เกาะ การระงับปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐอันเกิดจากทะเล ความส าคัญของ
ทะเลต่อประเทศไทย บทบาทและแนวความคิดของประเทศไทยต่อปัญหาของกฎหมายระหว่างประเทศ
ว่าด้วยทะเล 
 
กม.473 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 473 LAW OF INTERTRADE) 
 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับแก่
สัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการซื้อขายระหว่างประเทศ การช าระเงินและการ
โอนเงินระหว่างประเทศ การขนส่งทางทะเล 
 
  2.2.5 กลุ่มวิชาชีพกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา 
กม.380 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 1     3 (0-18-9) หน่วยกิต 
(LA 380 LEGAL TRAINING I) 
 การฝึกภาคปฏิบัติในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย โดยเน้นทักษะการให้ค าปรึกษา  
การท าความเห็นเบื้องต้น การรวบรวมข้อเท็จจริง การปรับหลักกฎหมายเพื่อใช้ในสายงานปฏิบัติ 
 
กม.381 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 2      3 (0-18-9) หน่วยกิต 
(LA 381 LEGAL TRAINING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา กม.380) 
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 ฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มความช านาญในสายงานวิชาชีพเฉพาะด้าน 
 
กม.382 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 382 ENGLISH FOR LAWYERS I) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท.135) 
 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย เน้นด้านการอ่านและท าความเข้าใจเอกสารพ้ืนฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับกฎหมาย ฝึกหัดการใช้ศัพท์ และความหมายของถ้อยค าเฉพาะทางกฎหมาย 
 
กม.383 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 383 ENGLISH FOR LAWYERS II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.382) 
 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย โดยเน้นหนักทางด้านการเขียนเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ
กฎหมาย การร่างสัญญา การเขียนเอกสารโต้ตอบในทางกฎหมายธุรกิจฯลฯ 
 
กม.481 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 481 ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE) 

แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด หรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิด ตั้งแต่ถูกจับไปจนกระทั่งถูกปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคม 
  
กม.484 กฎหมายภาษีอากร 2      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 484 TAX LAW II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.386)  
 ประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยอากรแสตมป์และการอุทธรณ์ภาษี รวมถึงสนธิสัญญาป้องกัน
การเสียภาษีซ้อนที่ประเทศไทยท ากับนานาประเทศ  
 
กม.486 กฎหมายลักษณะล้มละลาย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 486 LAW OF BANKRUPTCY) 
 กระบวนการคดีล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจ
ศาล และกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 
 
กม.488 การร่างนิติกรรมและสัญญา     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 488 JURISTIC ACT AND CONTRACTUAL DRAFTING) 
 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรมและสัญญาแบบต่างๆ การใช้ถ้อยค าภาษาให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
 
กม.489 สัมมนากฎหมายภาษีอากร     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 489 SEMINAR IN TAX LAW) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา กม.386)  
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 การวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นส าคัญในกฎหมายภาษีอากร 
 
กม.491 การศึกษาเอกเทศทางด้านกฎหมาย    3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(LA 491 INDEPENDENT STUDY IN LAW) 
 นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านกฎหมาย โดยท าการศึกษาในเชิง
ลึกและมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 
กม.493 หัวข้อคัดสรรทางกฎหมาย      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 493 SELECTED TOPICS IN LAW) 
 เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
เนื้อหาวิชาอาจจะแปรเปลี่ยนไปทุกปี รายวิชานี้มีไว้ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้
วิวัฒนาการที่น่าสนใจในสาขาวิชากฎหมาย 
 
กม.496 สหกิจศึกษาด้านกฎหมาย      9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(LA 496 CO – OPERATIVE EDUCATION IN LAW)  
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงานและให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานที่สถานประกอบการ  หรือองค์การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน 
 
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ  
ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
 

หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
เงื่อนไขในการเรียนวิชาโท 

นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนอาจเลือกศึกษารายวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นวิชาโทได้ แต่
จะต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
 
โครงสร้างของหลักสูตรวิชาโท 
 นักศึกษาสาขาอ่ืนที่เลือกศึกษาวิชานิติศาสตร์เป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชากฎหมายจ านวน
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนี้ 
  1.ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับที่ก าหนดเฉพาะส าหรับหลักสูตรวิชาโท 
ไม่น้อยกว่า  5 รายวิชา 15 หน่วยกิต และ 

2.เลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ และ/หรือ กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่
น้อยกว่า 3 รายวิชา และไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาเอกบังคับที่ก าหนดใหเ้ลือกส าหรับหลักสตูรวิชาโท 
กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย   4 (4-0-8) หน่วยกิต 
(LA 111 INTRODUCTION TO LAW  AND LEGAL SYSTEM ) 
 ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืนๆ 
ระบบกฎหมายที่ส าคัญของโลก และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายไทย การใช้ การ
ตีความ ผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมาย นิติวิธี สิทธิ หน้าที่ และการใช้สิทธิ  การใช้สิทธิเกินส่วน 
และหลักสุจริต หลักท่ัวไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
กม.114 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 114 LAW OF JURISTIC ACTS AND CONTRACT) 
 หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม หลักการพื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาและอายุความ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และหลักกฎหมายสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 2  และหลักกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
 
กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น      2 (2-0-4) หน่วยกิต  
(LA 152 INTRODUCTION TO PUBLIC LAW) 
 ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะและขอบเขต บ่อเกิด ตลอดจนสิทธิเสรีภาพของบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน สถาบันทางกฎหมายมหาชน รัฐ ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบของรัฐ องค์กรของ
รัฐ การกระท าและความเป็นนิติบุคคลของรัฐ    หลักการและแนวคิดที่ส าคัญในกฎหมายมหาชน  หลัก
อ านาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ  หลักประชาธิปไตย  ความชอบด้วยกฎหมาย บริการสาธารณะ ความเป็น
กลาง นิติวิธีของกฎหมายมหาชน 
 
กม.215 กฎหมายลักษณะทรัพย์         3 (3-0-6)หน่วยกิต 
(LA 215 PROPERTY LAW) 
 หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 
 
กม.233 กฎหมายอาญา 1                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 233 CRIMINAL LAW I) 
 หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
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 รายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนนอกจากสาขาวิชานิติศาสตร์ 
กม.101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(LA 101  INTRODUCTION TO  LAW) 
            ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะส าคัญของกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมาย ประวัติ วิวัฒนาการและ
ระบบกฎหมายที่ส าคัญ บ่อเกิด ที่มา ประเภท ศักดิ์ของกฎหมาย สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ การใช้ การ
ตีความกฎหมาย ความรู้กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
 
กม.102  กฎหมายธุรกิจ                3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(LA 102  BUSINESS  LAW) 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น หลัก
กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทาง
การเงิน เช่น ตราสารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน กฎหมายที่เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

   
 

ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา  

รวมทั้งภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล-ผลงานวิชาการ ภาระการสอน 

1 อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ 
งานวิจัย 
1. มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, สชุาดา รัตนพิบูลย์ และคณะ. 2557 
โครงการวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในการพิจารณาฟ้องหย่าและดูแลบุตร. ทุนวิจัยจาก
สถาบันวิจัย รพีพัฒนศักดิ์ น. 1-305 
การเผยแพร่ 
1. มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, สชุาดา รัตนพิบูลย์ และคณะ. 2557 
โครงการวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในการพิจารณาฟ้องหย่าและดูแลบุตร. ทุนวิจัยจาก
สถาบันวิจัย รพีพัฒนศักดิ์. เผยแพร่โดยการส่งมอบงานและ
น าเสนอผลงานที่สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ วันที่ 15 ธันวาคม 
2557 น.127-132 

- กฎหมายลักษณะครอบครัว  
(3 นก.) 
- กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา (3 นก.) 

2 อาจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์  
งานวิจัย  
1. ชุติพงศ์   สมทรัพย์ และสุรชัย เดชพงษ์. 2558. ปัญหาการใช้
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 : ศึกษาคดีในจังหวัด
เชียงใหม่. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ น. 1-145  
การเผยแพร่ 
1. ชุติพงศ์   สมทรัพย์ และสุรชัย เดชพงษ์. 2559. ปัญหาการใช้
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 : ศึกษาคดีในจังหวัด
เชียงใหม่. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ. เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559 จัดโดย 
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือ
ตอนบน (สกอ.)  (Payap University Research Symposium 
2016) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 น. 43-46 

-กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  
(2 นก.) 
-กฎหมายลักษณะหนี้ (3 นก.) 
-กฎหมายรัฐธรรมนูญ (3 นก.) 
-กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท  
(3 นก.) 
-กฎหมายลักษณะประกันภัย      
(2 นก.) 
-กฎหมายลักษณะพยาน (3 นก.) 
-กฎหมายภาษีอากร 1 (3 นก.) 
-กฎหมายแรงงาน (3 นก.) 
-กฎหมายระหว่างประเทศแผนก 
คดีบุคคล (3 นก.) 

3 อาจารย์กษมา เดชรักษา 
งานวิจัย 
1.  กษมา เดชรักษา และนวกาล สิรารุจานนท์. 2557. มาตรการ
ทางกฎหมายและข้อเท็จจริงของปัญหา แรงงานต่างด้าว : ศึกษา
เฉพาะกรณีแรงงานไทใหญ่สัญชาติพม่าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ น. 1-137 

-กฎหมายอาญา 1 (3 นก.) 
-กฎหมายอาญา 2 (4 นก.) 
-กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
1 (2 นก.) 
-กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2 (2 นก.) 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล-ผลงานวิชาการ ภาระการสอน 
การเผยแพร่ 
1. กษมา เดชรักษา และนวกาล สิรารุจานนท์. 2558. มาตรการ
ทางกฎหมายและข้อเท็จจริงของปัญหา แรงงานต่างด้าว : ศึกษา
เฉพาะกรณีแรงงานไทใหญ่สัญชาติพม่าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ. น าเสนอในการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2558 จัดโดย 
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือ
ตอนบน (สกอ.) (Payap University Research Symposium 
2015) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 น. 93-101 

-หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (2 นก.) 
-นิติปรัชญา (3 นก.) 

4 อาจารย์อธิป จันทนโรจน์ 
งานวิจัย 
1. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และอธิป จันทนโรจน์. 2559. ปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ : กรณีศึกษาคดีในจังหวัดเชียงใหม่. 
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ น. 1-82 
การเผยแพร่ 
1. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และอธิป จันทนโรจน์. 2558. ปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ : กรณีศึกษาคดีในจังหวัดเชียงใหม่. 
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัย
พายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 
(สกอ.) (Payap University Research Symposium 2015) 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 น. 136-142 

-กฎหมายลักษณะหนี้ (3 นก.) 
-กฎหมายลักษณะทรัพย์ (3 นก.) 
-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
(4 นก.) 
-กฎมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล (3 นก.) 
-สิทธิมนุษยชน (3 นก.) 
-วิชาว่าความและศาลจ าลอง  
(3 นก.) 

5 อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์ 
งานวิจัย 
1. ชุติพงศ์   สมทรัพย์ และสุรชัย เดชพงษ์. 2558. ปัญหาการใช้
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 : ศึกษาคดีในจังหวัด
เชียงใหม่. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ  น. 1-145 
การเผยแพร่ 
1. ชุติพงศ์   สมทรัพย์ และสุรชัย เดชพงษ์. 2559. ปัญหาการใช้
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 : ศึกษาคดีในจังหวัด
เชียงใหม่. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ. เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559 จัดโดย 
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือ
ตอนบน (สกอ.)  (Payap University Research Symposium 
2016) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 น. 43-46 

-กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (3 นก.) 
-กฎหมายรัฐธรรมนูญ (3 นก.) 
-ระบบยุติธรรมของไทยและ     
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
(2 นก.) 
-กฎหมายลักษณะล้มละลาย  
(3 นก.) 
-กฎหมายปกครอง (4 นก.) 
-การร่างนิติกรรมและสัญญา  
(3 นก.) 
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ภาคผนวก ง    
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2557 
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ 

ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547  
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ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือฐานข้อมูล รายช่ือหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลาง 

 
1.1. รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของส านักหอสมุดมีให้บริการ 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด 
จ านวนหนังสือ
ปัจจุบัน(เล่ม) 

จ านวน
วารสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม(เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวน
โสตทัศนวัสดุ 

(ชื่อเรื่อง) 
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD 

ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
พายัพ 

197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

          
รวม 197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2559 
 

1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดมีให้บริการ 
ล าดับ

ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
1 Academic Search Complete ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มี

คุณค่าและครอบคลุมโดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 
7,100 รายการซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 6,100 รายการนอกจากข้อมูลฉบับ
เต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขป
ของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์มากกว่า 
11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน
เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF 
ทีย่้อนกลับไปจนถึงปี ค .ศ . 1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อ
เรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้)
มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้ส าหรับวารสาร
มากกว่า 1,300 รายการด้วย 

2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล&สหเวช
ศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหา  มีฉบับเต็มของวารสาร
มากกว่า 750 รายการเป็นเครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือ
ส าหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ทุก
สาขา 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
3 Computers & Applied 

Sciences Complete 
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มี
การจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ 
สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพและแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ จากรายการ
ทรัพยากรที่หลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ 
นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 
950 ฉบับ 

4 Education Research 
Complete  

เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือส าหรับงานวิจัย
ด้านการศึกษาโดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาใน
ทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และความช านาญพิเศษทางการศึกษา
ทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการ
ทดสอบEducation Research Completeให้บริการ
ดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ 
ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการและรวม
ไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องมากกว่า 500 
รายการ 

5 ScienceDirect ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม )Full-text) 
จากวารสารของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier 
ประกอบด้วย วารสารด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี   ค .ศ. 1995 
– ปัจจุบันโดยส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับ
เฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา Health Science 

6 Business Source Complete ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการท่ีเชื่อถือได้ซึ่งให้สารสนเทศ
ด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบและมี
การรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจ
ที่ส าคัญที่สุดตั้งแต่ปีค .ศ.  1886  นอกจากนี้ยังมีข้อมูล
อ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

7 Communication & Mass 
Media Complete  

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้
สารสนเทศข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวม
ดัชนีและสาระสังเขปวารสารด้านด้านนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ 

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
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 าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
8 MEDLINE Complete  เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมที่สุด

ในโลก โดยให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,450 
ฉบับซึ่งจัดท าดัชนีไว้ใน MEDLINE ในจ านวนนี้เป็นวารสาร
ฉบับเต็มตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดท า
ดัชนีไว้ในMEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่ฉบับเต็มอีก 
553 ฉบับในรูปแบบใดๆ จาก Academic 
Search Health Source หรือ Biomedical Reference 
Collection 

9 Hospitality & Tourism  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่
เกี่ยวข้องในสาขาการจัดการและการโรงแรม ซึ่งมี
ทรัพยากรมากมายถึง 828,000 รายการ ย้อนกลับไป
จนถึงปี ค.ศ. 1965 มัเอกสารฉบับเต็มจากส านักพิมพ์กว่า 
490 แห่ง ที่มีทั้งวารสาร รายงานจากบริษัทจากประเทศ
ต่างๆ และหนังสือ  

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุม
สิ่งพิมพ์ธุรกิจประจ าภูมิภาคRegional Business News
กว่า 80 ชื่อที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา 

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). ที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อและ
เอกสารตัวเต็มของบทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 
22 ล้านบทความ มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ 
พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ 
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวมข้อมูลจากฐานข้อมูล 
Medline (ทางการแพทย์โดยเฉพาะแล (ะ บทความ
ทางด้าน วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจาก Medline 
นอกจากนี้ ยังให้บริการ website และ link ไปยัง
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆด้วย 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-
วิจารณ์รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร 
ภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งบุคคลส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจทุกประเภท จากหนังสือพิมพ์จากหนังสือพิมพ์รายวัน 
และ รายสัปดาห์ กว่า 20 ชื่อเรื่อง 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูล

หลากหลายในสหสาขาวิชาเช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 
14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ 

Port ส าหรับนักดนตรี วง Orchestra 
15 Thai Farmers Research 

Center 
เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้ง
ในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาคมหภาค ภาคการเงิน และ
ภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารใน
ขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ
รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะ
เงินตราต่างประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์รายงานการวิจัย
ของอาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษา
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทย และ
วารสารภาษาต่างประเทศ อย่างสะดวก ทันสมัย และ
รวดเร็ว 

18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นค าพิพากษา
และค าสั่งค าร้องศาลฎีกา 

จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาล
ฎีกา ส าหรับสืบค้นค าพิพากษาค าสั่งร้อง คดีความ 
สามารถค้นหาได้จากชื่อคดีความ หมายเลขค าพิพากษา 
ช่วงเวลาโดยค้นได้ทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม 

19 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศของ
กระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประกาศพระราชทาง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศและการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
บริษัท เป็นต้น 
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ภาคผนวก ช 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 268/2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก ซ 
รายงานการประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ครั้งที่ 1/2559 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม PV109 อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมนิทร์ บุตรอินทร์ กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง  กรรมการ 
4. อาจารย์อธิป จันทนโรจน์    กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ลาประชุม 
1. อาจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์   กรรมการ 
2. นายจงศักดิ์ ผดุงทรัพย์    กรรมการ 
วาระท่ี 1 พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

อาจารย์อธิป จันทนโรจน์ แจ้งความเป็นมาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 ดังนี้ 

1. หลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงโครงสร้างโดยปรับลดกลุ่มวิชาเอกบังคับจาก 95 หน่วยกิต เป็น 84 
หน่วยกิต และเพ่ิมหน่วยกิตกลุ่มวิชาเอกเลือกจาก 6 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเลือกในรายวิชาที่สนใจและมีความถนัดได้มากข้ึน 

2. หลักสูตรนี้สร้างจุดเด่นโดยเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 
ซึ่งบัณฑิตต้องศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต หรือสภาทนายความ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงจัดให้มีการเรียน
การสอนในรายวิชาที่ต้องใช้สอบในระดับเนติบัณฑิต และสอบตั๋วทนาย เช่น วิชากฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา วิชาว่าความและศาลจ าลอง เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพายัพได้มุ่งเน้นความเป็น
นานาชาติให้แก่นักศึกษาโดยก าหนดนโยบายให้ทุกคณะวิชาต้องมีรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
บรรยาย ซึ่งหลักสูตรนี้ได้มีวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 และวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนัก
กฎหมาย 2 และได้เคยเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนแล้ว 

3. หลักสูตรนี้สร้างทักษะพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพโดยปรับรายวิชาว่าความและศาล
จ าลองให้เป็นวิชาเอกบังคับ และปรับจ านวนชั่วโมงการศึกษาในรายวิชาโดยให้มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติจ านวน 
30 ชั่วโมง เพ่ือให้บัณฑิตได้มีโอกาสฝึกทักษะการประกอบวิชาชีพกฎหมายตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา 
นอกจากนี้ ยังเปิดรายวิชาเอกเลือกเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการมุ่งเน้นฝึกทักษะ เช่น วิชาร่างนิติ
กรรมและสัญญา เป็นต้น 

4. หลักสูตรนี้ได้น าเอาสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาพิจารณาในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยน าเอาแนวความคิดเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งการใช้นวัตกรรม หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น หลักสูตรจึงปรับรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นรายวิชาเอก
บังคับเพ่ือสร้างองค์ความรู้การคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น 

5. ได้มีการปรับหน่วยกิตในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  5.1 วิชากฎหมายลักษณะหนี้ จาก 4 หน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต 
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  5.2 วิชากฎหมายอาญา 1 จาก 4 หน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต และกฎหมายอาญา 2 
จาก 4 หน่วยกิต ได้แบ่งรายวิชาออกเป็นกฎหมายอาญา 2 จ านวน 2 หน่วยกิต และกฎหมายอาญา 3 
จ านวน 3 หน่วยกิต รวมแล้วจะมีกลุ่มวิชากฎหมายอาญาทั้งหมด 8 หน่วยกิต 
  5.3 วิชากฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง 2 จาก 4 หน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต 

6. ได้มีการปรับรายวิชาเอกบังคับ และรายวิชาเอกเลือกใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  6.1 ปรับรายวิชากฎหมายลักษณะประกันภัย วิชาระบบยุติธรรมของไทยและพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม วิชากฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด วิชากฎหมายล้มละลาย จากกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเป็นกลุ่มวิชาเอกเลือก                
  6.2 ปรับรายวิชาว่าความและศาลจ าลอง วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จากกลุ่ม
วิชาเอกเลือกเป็นกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

7. ปรับจ านวนชั่วโมงการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้ 
  7.1 วิชาว่าความและศาลจ าลอง จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) 
  7.2 การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 1 และการฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 2 จาก 
3(2-2-5) เป็น 3(0-18-9) 

ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และ ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ได้ร่วมกันให้ค าแนะน า
ดังต่อไปนี้ 

1. เห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกวิชาที่ตนสนใจได้มากขึ้น ดังนั้น 
การปรับลดวิชาเอกบังคับ และปรับเพิ่มวิชาเอกเลือกจึงน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม 

2. เมื่อหลักสูตรเน้นให้บัณฑิตมีทักษะในการประกอบวิชาชีพก็ควรมีรายวิชาเสริมและกิจกรรม
เสริมให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายดังกล่าว อาทิ ในวิชาว่าความและศาลจ าลองควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับ
การให้ค าปรึกษากฎหมายด้วย หรือในวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายอาจปรับให้เป็นวิชาเชิงปฏิบัติได้ เช่น 
การน าปัญหาทางสังคมมาวิเคราะห์เพ่ือหาทางแก้ไขโดยใช้กฎหมาย เป็นต้น หรือเปิดวิชาสอนที่
เกี่ยวข้องซึ่งอาจค้นหาข้อมูลได้จากหลักสูตรต่างๆ ที่สภาทนายความจัดขึ้น เช่น วิชาบัญชีส าหรับนัก
กฎหมาย วิชาวิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ รวมไปถึงการสร้างรายวิชาที่ได้ใช้ใน
พ้ืนที่ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการขอวีซ่า เป็นต้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเสริมทักษะให้แก่
นักศึกษาได้ เช่น การเปิดศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ ควรท าความตกลงกับ
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ เพื่อจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงาน 

3. ควรปรับลดหน่วยกิตของกลุ่มวิชากฎหมายอาญา ซึ่งตามหลักสูตรได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 8 
หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 3 รายวิชาได้แก่ วิชากฎหมายอาญา 1 ถึง 3 โดยกฎหมายอาญา 2 และ 3 เป็น
ภาคความผิดตามเนื้อหาที่แบ่งแยกซึ่งสามารถปรับเนื้อหาให้รวมกันได้ก็จะสามารถลดหน่วยกิตลงได้ แต่
ให้ทางคณะกรรมการบริหารฯ ไปพิจารณาเองว่าควรปรับลดหรือไม่ อย่างไร 

4. ควรน ารายวิชาระบบยุติธรรมของไทยและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กลับเข้ามาเป็นวิชาเอก
บังคับ เพราะเป็นรายวิชาที่สร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบยุติธรรมของประเทศไทย และอาจเพ่ิมระบบศาล
ปกครองไว้ในเนื้อหาด้วยก็ได้ 

5. ในกลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ควรเก็บวิชากฎหมายลักษณะประกันภัยไว้เป็น
วิชาเอกบังคับ เพราะเป็นกฎหมายที่ยังใช้ได้อยู่และมีแนวโน้มว่าจะได้ใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเก่ียวข้องกับ
การบริหารและการจัดการความเสี่ยงด้วย แต่วิชากฎหมายเอกเทศสัญญา 2 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัญญา
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จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน ฝากทรัพย์ ยืม ตัวแทนและนายหน้า เป็นเนื้อหาที่ได้น ามาใช้ในปัจจุบัน
น้อย ที่ส าคัญๆ ได้แก่ สัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งสามารถน าเนื้อหาไปปรับเพ่ิมในวิชากฎหมายแรงงานได้ 
สัญญายืมสามารถน าไปปรับเพ่ิมในวิชาเอกเทศสัญญา 1 ได้ เพราะเนื้อหาในส่วนของสัญญายืมไม่เยอะ
มาก และสามารถปรับลดบางสัญญาในเอกเทศสัญญา 1 ได้ ในส่วนสัญญาตัวแทนและนายหน้าเห็นว่า
เป็นวิชาที่ไม่ยาก นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 

6. ในรายวิชากฎหมายลักษณะครอบครัวและกฎหมายลักษณะมรดกอาจปรับลดหน่วยกิตลง 
หรืออาจรวมวิชากันได้หรือไม่ 

7. ปรับค าอธิบายรายวิชาในบางวิชาดังนี้ 
  7.1 วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ควรก าหนดให้ชัดเจน
เกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยาย เช่น กฎหมายว่าด้วยบุคคล เป็นต้น 
  7.2 วิชาว่าความและศาลจ าลอง ควรปรับให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมายด้วย 
 
ปิดประชุม 
อาจารย์อธิป จันทนโรจน์/ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


