มคอ.๒

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยนครพนม
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร: ๒๕๕๖๐๒๖๑๑๐๐๕๕๒
ภาษาไทย:
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws Program in Laws
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:
๓. วิชาเอก

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

ไม่มี

๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบของหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญ ญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร ๔ ปี
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร....................ปี
๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
๕.๓ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๑

มคอ.๒
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประทศที่มีความรู้ภาษาไทยในระดับดี
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันอื่น
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา
 อื่น ๆ
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๖.๒ เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ : ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓ การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้ง ที่
๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 คณะกรรมการบริห ารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็ นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้ง ที่
๕/๒๕๖๐ วันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็ นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้ง ที่ ๘/๒๕๖๐ วัน ที่
๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองด้า นวิช าการประจ าสภามหาวิท ยาลั ย นครพนม เห็ น ชอบ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ วันที่
เดือน
พ.ศ.
 สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ วันที่
เดือน
พ.ศ.
 สานักอบรมวิชาว่าความสภาทนายความรับรองหลักสูตรตามบันทึกที่ สท.๐๑๑/๓๕๘๐ เมื่อวันที่
๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 สานักอบรบกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รับรองหลักสูตร ตามหนัง สือที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๒

มคอ.๒
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ ทนายความ
๘.๒ ตารวจ
๘.๓ นิติกร
๘.๔ อาจารย์
๘.๕ นายทหารพระธรรมนูญ
๘.๖ ปลัดอาเภอ

๓

มคอ.๒
๙. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจ าตั ว บั ต รประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวน
ชื่อ –นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด: สาขาวิชา
ผลงานทาง
ลาดับที่ เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
วิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ย้อนหลัง ๕ ปี
๑
นายเจษฎา ไชยตา
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :
๑
๓๔๘๙๙๐๐๒๐๑xxx
พ.ศ. ๒๕๕๒
(พ.ศ.๒๕๕๘)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา :พ.ศ.
๒๕๔๗
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ. ๒๕๔๒
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :พ.ศ.๒๕๔๒
๒
นางสาวสุภธิดา สุกใส
น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ.
๒
๑๔๐๙๙๐๐๔๗๖xxx
๒๕๕๕
(พ.ศ.๒๕๖๐)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา : พ.ศ.
๒๕๕๗
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ.๒๕๕๔
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ.
๒๕๕๓
๓
นายบุญเลิศ โพธิ์ขา
น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๕๓
๓
๓๖๔๐๔๐๐๕๙๙xxx
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช :พ.ศ. (พ.ศ.๒๕๕๙)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๒๕๔๙
(พ.ศ.๒๕๕๘)
(พ.ศ.๒๕๕๗)
๔
นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๕๑
๑
๓๔๘๙๙๐๐๐๕๕xxx
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา : พ.ศ. (พ.ศ.๒๕๖๐)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๒๕๔๙
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ. ๒๕๓๘
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.
๒๕๒๘
๕
นายนิพนธ์ กัลยาเรือน
น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.
๑
๓๔๗๙๙๐๐๑๓๖xxx
๒๕๕๑
(พ.ศ.๒๕๖๐)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช : พ.ศ.
๒๕๓๐

๔

มคอ.๒
๙.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ –นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

๑

นายเจษฎา ไชยตา
๓๔๘๙๙๐๐๒๐๑xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

๒

นางสาวสุภธิดา สุกใส
๑๔๐๙๙๐๐๔๗๖xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

๓

นายบุญเลิศ โพธิ์ขา
๓๖๔๐๔๐๐๕๙๙xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

๔

นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
๓๔๘๙๙๐๐๐๕๕xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

๕

นายนิพนธ์ กัลยาเรือน
๓๔๗๙๙๐๐๑๓๖xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

คุณวุฒิสูงสุด: สาขาวิชา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :
พ.ศ. ๒๕๕๒
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา : พ.ศ.
๒๕๔๗
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ.๒๕๔๒
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ.
๒๕๔๒
น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ.
๒๕๕๕
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา : พ.ศ.
๒๕๕๗
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ.๒๕๕๔
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ.
๒๕๕๓
น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๕๓
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช : พ.ศ.
๒๕๔๙
น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๕๑
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา : พ.ศ.
๒๕๔๙
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ.๒๕๓๘
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๒๘
น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๕๑
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช : พ.ศ.
๒๕๓๐

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

๕

จานวน
ผลงานทาง
วิชาการ
ย้อนหลัง ๕ ปี
๑
(พ.ศ.๒๕๕๘)

๒
(พ.ศ.๒๕๖๐)

๓
(พ.ศ.๒๕๕๙)
(พ.ศ.๒๕๕๘)
(พ.ศ.๒๕๕๗)
๑
(พ.ศ.๒๕๖๐)

๑
(พ.ศ.๒๕๖๐)

มคอ.๒
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์ทางด้านสังคม
หลั งจากการรั ฐ บาลประกาศใช้ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าให้
ประชาชนมีความสนใจทางด้านการเมืองและด้านกฎหมายมากขึ้น ประกอบกับการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ ซึ่งมีการกาหนดกลไกทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ ในรูปแบบใหม่ ทาให้ประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความ
สนใจในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง ในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเช่นนี้
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ดังนั้นมหาวิทยาลัยนครพนมจึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อผลิตบัณฑิต
ทางด้านกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรมตามมาตรฐานหลักวิชาชีพนักกฎหมาย และ
ตอบสนองความต้อ งการของภาครัฐและภาคเอกชน โดยในหลัก สูต รนิติ ศาสตรบั ณ ฑิ ต ได้ ท าการปรับ ปรุ ง
เพิ่มเติมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายการคลัง เพื่ อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม
๑๑.๒ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
การเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว (คาม่วน-นครพนม) และการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ประกอบกับการประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ก่อให้เกิดการขยายตัวอย่าง
กว้างขวางทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง ส่งผลให้สินค้าและบริการต่างๆ หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดนครพนมมาก
ขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคราชการซึ่งทาหน้าที่ในการควบคุมกากับดูแล ดังนั้น
จึงมีความจาเป็นที่ภาครัฐ ซึ่งหน้าที่ในการกากับดูแลจะต้องมีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ในการปฏิบัติงานควบคุมกากับดูแลมิให้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม ซึ่งเป็นเหตุผลให้มหาวิทยาลัย
นครพนมจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบั ณฑิ ต พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีความทัน สมั ยและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายที่มีความรู้และความสามารถที่ตอบสนองความต้องการ
ของจังหวัดนครพนมและสังคมได้ โดยในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ทาการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายการบิ น
และกฎหมายการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อ การพั ฒ นาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อ งกับพัน ธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การจัดทาหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างกว้างขวาง หน่วยงานต่างๆ
ในสังคมไทยจึงต้องมีความจาเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยนครพนมซึ่ง
เป็นสถาบันในการผลิตบัณฑิตจึงต้องเร่งปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในการผลิตบุคลากรในด้านกฎหมายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยเหตุดังกล่าวมหาวิทยาลัยนครพนมจึงมี ความจาเป็นจะต้องปรับปรุง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยการ
ผลิตบุคลากรทางด้านกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานและมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิช าชีพ รวมทั้งเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดย
บุคลากรด้านกฎหมายดังกล่าวจะต้องดารงตนตามมาตรฐานของวิชาชีพนักกฎหมายมิใช่โอนเอียงไปตามกระแส
สังคมโดยปราศจากเหตุผลรองรับ และเหตุผลดังกล่าวจะต้องเป็นเหตุผลทางกฎหมายตาม หลักนิติรัฐ

๖

มคอ.๒
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ท างสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ส่ ง ผลต่ อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยนครพนมในการผลิตบุคลากรและพัฒนาสังคมโดยตรง ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม จึงจาเป็นมีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทางานและในชีวิตประจาวันได้ โดยยึดถือความ
สุจริตและจริยธรรมของวิชาชีพเป็นหลัก
๑๓. ความสั มพั น ธ์กับ หลั กสูต รอื่นที่ เปิ ดสอนในคณะ/วิท ยาลั ย/สาขาวิช าอื่น ของมหาวิ ทยาลั ย (เช่ น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/วิทยาลัยอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/วิทยาลัยอื่น)
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้ ได้แก่ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่
น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นนาไปใช้ จานวน ๓๐ หน่วยกิต
๓๐๑๑๑๔๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
๓(๓-๐-๖)
Introduction to Law
๓๐๑๑๑๔๐๒ กฎหมายอาญา
๓(๓-๐-๖)
Criminal Law
๓๐๑๑๑๔๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓(๓-๐-๖)
Criminal Procedure Law
๓๐๑๑๑๔๐๔ กฎหมายปกครอง
๓(๓-๐-๖)
Administrative Law
๓๐๑๑๑๔๐๕ การคุ้มครองสิทธิเด็ก
๓(๒-๒-๕)
Children Right Advocacy
๓๐๑๑๑๔๐๖ กฎหมายธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
Business Law
๓๐๑๑๑๔๐๗ ภาษีอากร
๓(๓-๐-๖)
Taxation ๑
๓๐๑๑๑๔๐๘ ภาษีอากร
๓(๓-๐-๖)
Taxation ๒
๓๐๑๑๑๔๐๙ กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
Laws and Ethics in Information Technology
๓๐๑๑๑๔๑๐ กฎหมายและข้อกาหนดทางกีฬา
๓(๓-๐-๖)
Law and legal Aspects of Sports

๗

มคอ.๒
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา
ผลิตบัณ ฑิตที่ มีความรู้ท างด้านกฎหมายโดยเน้น หนั กการศึกษากฎหมายด้านการส่ง เสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการค้าระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม น้าโขงและมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
กฎหมายตามหลักสุจริต
๑.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
๑.๒.๑ เป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญแก่การศึกษากฎหมายเพื่อปรับใช้กับสถานการณ์ของสังคม
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
๑.๒.๒ เป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญแก่การศึกษากฎหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการค้าระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๑.๓ เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
๑.๓.๑. เพื่ อปรั บปรุงตามวงรอบให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ข องส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๑.๓.๒. เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยนครพนม
๑.๓.๓. เพื่อให้มีความทันสมัยเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
๑.๔ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้
๑.๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตนอย่างสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักกฎหมาย และมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ สังคม
๑.๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจและสามารถนาหลักการ แนวคิดที่สาคัญ และบทบัญญัติ
ของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในสัง คมได้อย่างถูกต้องโดยบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
๑.๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการค้นหา วิเคราะห์ สัง เคราะห์ข้อเท็จจริง ที่ได้มา
ค้นหาหลักเณฑ์ กฎหมายหรือทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อน ามาปรับ ใช้กับข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อ ง
รวมทั้งสามารถวิพากษ์ โต้แย้งหลักเกณฑ์กฎหมายโดยรับฟังความเห็นจากบุคคลอื่นอย่างรอบด้าน
๑.๔.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทางานร่วมกันผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ที่แตกต่างอย่างให้เกียรติ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย และใช้สิทธิ
เสรีภาพอย่างมีจิตสานึกความรับผิดชอบโดยไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
๑.๔.๕ เพื่อ ผลิตบัณ ฑิ ตให้มี ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ อย่าง
เหมาะสมแก่กรณี ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๑.๕ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น
๑.๕.๑ บัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายโดยเน้นหนักการศึกษากฎหมายด้านการส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการค้าระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๑.๕.๒ บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้กฎหมายตามหลักสุจริต

๘

มคอ.๒
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
๒.๑ แผนการพัฒนา/การ
๒.๒ กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
๒.๑.๑ ด้านการบริหารหลักสูตร ๑. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
๑. ระบบและกลไกใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตลอดเวลาการ
การบริหารหลักสูตร
เปิดหลักสูตร
๒. การเทียบหลักสูตรนี้กับหลักสูตรของ
สถาบันอื่น
๓. ประเมินหลักสูตรภายใน ๕ ปี และนาผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
๑. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕
คน ตลอดระยะเวลาที่เปิดหลักสูตร
๒. มีผลการศึกษาวิเคราะห์การเทียบหลักสูตรที่
เป็นมาตรฐาน
๓. มีผลการประเมินหลักสูตร
หลักฐาน
๑. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. ผลการศึกษาวิเคราะห์การเทียบหลักสูตร
๓. ผลการประเมินหลักสูตร
๒.๑.๒ ด้านการบริหาร
๑.จัดหาตารา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้
ทรัพยากรการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น
๑. มีตาราหรือฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น
เช่น การบริหารงบประมาณ
หลักฐาน
ทรัพยาการเรียนการสอน
๑. รายชื่อตาราหรือฐานข้อมูล
๒.๑.๓ ด้านการบริหาร
๑. กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่
ตัวบ่งชี้
คณาจารย์
๒. อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรม ด้านทักษะ ๑. อาจารย์ใหม่จบตรงสาขา
การสอน การวัด ประเมินผล
๒. อาจารย์ได้รับการอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง
๓. ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ
๓. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
งานวิจัย ตารา สื่อ นวัตกรรม
หลักฐาน
๑. รายงานผลการดาเนินงาน
๒. จานวนผลงานทางวิชาการ
๒.๑.๔ ด้านการบริหารบุคลากร ๑. อบรมทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากรเพื่อ ตัวบ่งชี้
สายสนับสนุน
รองรับนักศึกษาต่างประเทศ
๑.บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
หลักฐาน
๑. ผลสอบภาษาอังกฤษ
๒.๑.๕ ด้านการสนับสนุนและ ๑. อบรมทักษะภาษาอังกฤษในการทางาน ตัวบ่งชี้
การให้คาแนะนานักศึกษา
ให้นักศึกษา
๑. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
หลักฐาน
๑. ผลสอบภาษาอังกฤษ
๒.๑.๖ ด้านความต้องการ
๑. ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตภายใน ตัวบ่งชี้
ตลาดแรงงาน สังคม หรือความ ๕ ปี
๑.มีการประเมินหลักสูตรภายใน ๕ ปี
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๒. สารวจความต้องการ/คุณลักษณะบัณฑิต หลักฐาน
ที่พึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต
๑. รายงานผลการประเมิน

๙

มคอ.๒
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
จัดการศึก ษาระบบทวิภาค ข้ อก าหนดต่างๆ เป็ น ไปตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลัย นครพนม ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
จานวน ๑ ภาค ภาคละ ๘ สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี
 มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ ๑
เดือนสิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒
เดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้
 อื่นๆ ระบุ
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
 จัดสอนเสริมเตรียมพื้นฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
และให้เน้นย้าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น วัน
แรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จากอาจารย์
ผู้สอนและจัดกิจกรรมเสริมถ้าจาเป็น
 อื่นๆ ระบุ

๑๐

มคอ.๒
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี : ภาคปกติ ปีละ ๖๐ คน
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ชั้นปีที่ ๑
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
ชั้นปีที่ ๒
๖๐
๖๐
๖๐
ชั้นปีที่ ๓
๖๐
๖๐
ชั้นปีที่ ๔
๖๐
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

๖๐
-

๑๒๐
-

๑๘๐
-

๒๔๐
๖๐

๒๕๖๕
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๔๐
๖๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากแผ่นดินและเงินรายได้ ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)
๒. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒,๖๖๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐
๐
๐
๐
๐
๑๗๖,๐๐๐
๑๘๔,๐๐๐
๑๙๒,๐๐๐
๑๙๒,๐๐๐
๒,๘๓๖,๐๐๐ ๒,๙๘๔,๐๐๐ ๓,๑๓๒,๐๐๐ ๑,๗๗๔,๘๐๐

๒๕๖๒
๒,๕๒๐,๐๐๐
๐
๑๖๘,๐๐๐
๒,๖๘๘,๐๐๐

๑๑

มคอ.๒
๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
๑. งบบุคลากร
๑.๑ หมวดเงินเดือน
๑.๒ หมวดค่าใช้จ่ายประจาอัตราที่
ต้องการใหม่
๒. งบดาเนินการ
๒.๑ หมวดค่าตอบแทน
๒.๒ หมวดค่าใช้สอย
๒.๓ หมวดค่าวัสดุ
๒.๔ หมวดสาธารณูปโภค
๓. ทุนการศึกษา
๔. งบลงทุน
๔.๑ หมวดครุภัณฑ์
๕. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
๖. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยหัว/ ตลอดหลักสูตร

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๑,๔๐๔,๐๐๐ ๑,๔๗๔,๐๐๐ ๑,๕๔๘,๐๐๐ ๑,๖๒๕,๔๐๐ ๑,๗๐๖,๖๐๐
๐

๐

๐

๐

๐

๑๒,๕๐๐
๑๙,๕๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๐

๑๓,๑๐๐
๒๐,๔๐๐
๑๔,๗๐๐
๑๓,๑๐๐
๐

๑๓.๗๐๐
๒๑,๓๐๐
๑๕,๔๐๐
๑๓,๗๐๐
๐

๑๔,๓๐๐
๒๒,๓๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๔,๓๐๐
๐

๑๔.๓๐๐
๒๒,๓๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๔,๓๐๐
๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๑๖๓,๐๐๐ ๑,๒๒๗,๖๐๐ ๑,๒๙๒,๒๐๐ ๑,๓๕๖,๘๐๐ ๑,๓๕๖,๘๐๐
๐
๐
๐
๐
๐
๒,๖๔๕,๕๐๐ ๒,๗๘๓,๑๐๐ ๒,๙๒๔,๓๐๐ ๓,๐๖๙,๑๐๐ ๓,๑๕๐,๓๐๐
๒๑๐
๒๒๐
๒๓๐
๒๔๐
๒๔๐
๑๒,๖๐๐
๑๒,๗๐๐
๑๒,๘๐๐
๑๒,๘๐๐
๑๓,๒๐๐
๕๑,๒๐๐

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖
ข้อ ๒๘

๑๒

มคอ.๒
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรนิติศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญ ญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้
ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
๑) ปริญญาตรีทางวิชาการ
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
จานวนหน่วยกิต
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๓๓ หน่วยกิต
๑.๑) กลุ่มภาษา
๑๕
๑.๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖
๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๖
๑.๔) ลุ่มวิชาสหศาสตร์
๖
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๙๕
๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
๙
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
๑๔๓ หน่วยกิต

๑๓

มคอ.๒
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณ ฑิต ๒๕๖๑ กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
จานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา

สกอ./มคอ.๑
(ตามที่กาหนด)

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มภาษา
๑.๒ กลุ่มวิชา
๑.๓ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
๑.๔ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- หน่วยกิต
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ
- หน่วยกิต
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะ
บังคับ
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ
เลือก
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต

หลักสูตร
แผนสาหรับนักศึกษาที่ แผนสาหรับนักศึกษาที่
เลือกเรียนวิชาฝึกงาน เลือกเรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา
ไม่น้อยกว่า - หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า - หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
-

ไม่น้อยกว่า
-

-

-

ไม่น้อยกว่า – หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า- หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า – หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า - หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชา
๑) รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรกาหนดรหัสและจานวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสประจาวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔

มคอ.๒
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข ๘ หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสหลักที่ ๑ หมายถึง หลักสูตร
๑ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓ หมายถึง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
๔ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
๕ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๖ หมายถึง หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
๗ หมายถึง หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๘ หมายถึง หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น
เลขรหัสหลักที่ ๒-๓ หมายถึง หมวดวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
๐๐ หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๐๑ หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๐๒ หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
๐๓ หมายถึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๐๔ หมายถึง คณะเกษตรและเทคโนโลยี
๐๕ หมายถึง วิทยาลัยธาตุพนม
๐๖ หมายถึง วิทยาลัยนาหว้า
๐๗ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๘ หมายถึง วิทยาลัยการบินนานาชาติ
๐๙ หมายถึง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
๑๐ หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
๑๑ หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๒ หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
๑๓ หมายถึง คณะครุศาสตร์
๑๔ หมายถึง สถาบันภาษา
เลขรหัสหลักที่ ๔-๕ หมายถึง หมายถึง สาขาวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๐๑ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย
๐๒ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๐๓ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๐๔ หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐๕ หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๐๖ หมายถึง กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๐๗ หมายถึง กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
๐๘ หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๐๙ หมายถึง กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
๑๕
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๒. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๐๒ หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
๐๔ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน
๑๑ หมายถึง สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๔ หมายถึง สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑๗ หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑๘ หมายถึง สาขาวิชาสังคมศึกษาและมนุษยวิทยา
๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
๔. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
๐๒ หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๐๔ หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
๐๕ หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
๐๖ หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
๐๗ หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
๕. คณะเกษตรและเทคโนโลยี
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๐๒ หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาจักรกลเกษตร
๐๔ หมายถึง สาขาวิชาพืชศาสตร์
๐๕ หมายถึง สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๐๖ หมายถึง สาขาวิชาการประมง
๖. วิทยาลัยธาตุพนม
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
๗. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
๐๒ หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๔ หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๐๕ หมายถึง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๐๖ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการกีฬา
๘. วิทยาลัยการบินนานาชาติ
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาการบริหารการบิน
๙. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
๑๖
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๐๒ หมายถึง สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
๑๐. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๐๒ หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๐๔ หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
๑๑. คณะวิทยาศาสตร์
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์
๐๒ หมายถึง สาขาวิชาเคมี
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาชีววิทยา
๑๒. คณะครุศาสตร์
๐๐ หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๐๒ หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๐๔ หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๐๕ หมายถึง สาขาวิชาสังคมศึกษา
๐๖ หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย
๐๗ หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
๐๘ หมายถึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๐๙ หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
๑๐ หมายถึง สาขาวิชาวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา
เลขรหัสหลักที่ ๖ หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ดังนี้
๑ หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
๓ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ
๔ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
๗ หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ/โครงงาน
ปัญหาพิเศษ/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๙ หมายถึง ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
เลขรหัสหลักที่ ๗ – ๘ หมายถึง ลาดับรายวิชา
ความหมายของจานวนหน่วยกิต มีความหมายดังนี้
X(A-B-C) เช่น ๓(๓-๐-๖)
X หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
A หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
B หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
C หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

๑๗
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๒) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(๑)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(๑.๑) กลุ่มภาษา

ไม่น้อยกว่า

วิชาบังคับ
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Occupation
วิชาบังคับเพิ่มสาหรับนักศึกษาต่างประเทศ
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
Thai for Foreigner
วิชาบังคับเพิ่มสาหรับนักศึกษาไทย
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
Lao for Communication
(๑.๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิชาบังคับ
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
Human and Multicultural Society in the Greater
Mekong Subregion
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
Morality Ethics and Leadership
(๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาบังคับ
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Science and Technology in Daily Life
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
Mathematics and Logic

๑๘

๓๓
๑๕
๑๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓ หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓ หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๖
๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๖
๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
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(๑.๔) กลุ่มวิชาสหศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information, Media,
and Information Technology Literacy
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
Health, Sport, and Aesthetics (GE รับผิดชอบ)

๖
๖

(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๑๐๔
(๒.๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (แกน)
๙๕
๓๐๑๑๑๒๐๑ การให้เหตุผลทางกฎหมาย
The Legal Reasoning
๓๐๑๑๑๒๐๒ กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติทั่วไป
Criminal Law I : General Principles
๓๐๑๑๑๒๐๓ กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด
Criminal Law II : Specific Offenses
๓๐๑๑๑๒๐๔ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
Court Organization and Judicial System
๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Introduction to Public Law
๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป :
Civil Law : General Principles
๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract
๓๐๑๑๑๒๐๘ กฎหมายว่าด้วยหนี้
Obligations
๓๐๑๑๑๒๐๙ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
และลาภมิควรได้
Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate
and Undue Enrichment
๓๐๑๑๑๒๑๐ เอกเทศสัญญา ๑
Specific Contracts I
๓๐๑๑๑๒๑๑ เอกเทศสัญญา ๒
Specific Contracts II
๓๐๑๑๑๒๑๒ กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน
Security Transactions
๓๐๑๑๑๒๑๓ กฎหมายลักษณะประกันภัย
Insurance Law
๑๙

หน่วยกิต
หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๔(๔-๐-๘)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
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๓๐๑๑๑๒๑๔ กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
๒(๒-๐-๔)
Negotiable Instruments
๓๐๑๑๑๒๑๕ กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
๒(๒-๐-๔)
Partnerships and Companies
๓๐๑๑๑๒๑๖ กฎหมายทรัพย์สิน
๓(๓-๐-๖)
Property Law
๓๐๑๑๑๒๑๗ กฎหมายครอบครัว
๒(๒-๐-๔)
Family Law
๓๐๑๑๑๒๑๘ กฎหมายมรดก
๒(๒-๐-๔)
Law of Succession
๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑
๓(๓-๐-๖)
Civil Procedure Law I
๓๐๑๑๑๒๒๐ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒
๓(๓-๐-๖)
Civil Procedure Law II
๓๐๑๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
๓(๓-๐-๖)
Criminal Procedure Law I
๓๐๑๑๑๒๒๒ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
๓(๓-๐-๖)
Criminal Procedure Law II
๓๐๑๑๑๒๒๓ กฎหมายลักษณะพยาน
๓(๓-๐-๖)
Evidence Law
๓๐๑๑๑๒๒๔ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
๒(๒-๐-๔)
Legal Profession
๓๐๑๑๑๒๒๕ นิติปรัชญา
๒(๒-๐-๔)
Legal Philosophy
๓๐๑๑๑๒๒๖ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกเอกชน
๓(๓-๐-๖)
Private international Law
๓๐๑๑๑๒๒๗ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกมหาชน
๓(๓-๐-๖)
Public International Law
๓๐๑๑๑๒๒๘ รัฐธรรมนูญ
๓(๓-๐-๖)
Constitution
๓๐๑๑๑๒๒๙ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๓(๓-๐-๖)
Administrative Law
๓๐๑๑๑๒๓๐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๒(๒-๐-๔)
Administrative Court and Administrative Court Procedure Law
๓๐๑๑๑๒๓๑ กฎหมายการคลัง
๒(๒-๐-๔)
Public Finance Law
๓๐๑๑๑๒๓๒ กฎหมายภาษีอากร
๒(๔-๐-๒)
Taxation Law
๒๐
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๓๐๑๑๑๒๓๓ กฎหมายล้มละลาย
Bankruptcy Law
๓๐๑๑๑๒๓๔ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
๓๐๑๑๑๒๓๕ กฎหมายแรงงาน
Labour Law
๓๐๑๑๑๒๓๖ ศาลจาลองและการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
Advocacy and Moot Court
๓๐๑๑๑๒๓๗ สัมมนากฎหมาย
Seminar on Law
(๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะ
(๒.๒.๑) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
สาขาวิชากฎหมายมหาชน
๓๐๑๑๑๓๑๑ กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
Law of Local Government Organizations
๓๐๑๑๑๓๑๒ กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ
Public Procurement law
๓๐๑๑๑๓๑๓ กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
Law on Public Personnel Management
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
๓๐๑๑๑๓๒๑ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Law
๓๐๑๑๑๓๒๒ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
Customs Law
๓๐๑๑๑๓๒๓ กฎหมายการลงทุน
Investment Law

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๙
๙

หน่วยกิต
หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนม หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา
ยกเว้นหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

๒๑

มคอ.๒
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

๓๐๐๐๒๑๐๑
๓๐๐๐๓๑๐๑
๓๐๐๐๓๑๐๒
๓๐๐๐๓๑๐๓
๓๐๐๐๕๑๐๑
๓๐๑๑๑๒๐๑
๓๐๑๑๑๒๐๕
๓๐๑๑๑๒๐๖
๓๐๑๑๑๒๐๗

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร*
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร*
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร*
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
เฉพาะ
การให้เหตุผลทางกฎหมาย
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
รวม
*เป็นวิชาเลือกในเทอมบังคับเพิ่มสาหรับนักศึกษาไทยโดยเลือก ๑ รายวิชา

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

๓๐๐๐๑๑๐๓
๓๐๐๐๒๑๐๔
๓๐๐๐๔๑๐๕
๓๐๑๑๑๒๐๘
๓๐๑๑๑๒๐๙
๓๐๑๑๑๒๑๖

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
กฎหมายว่าด้วยหนี้
กฎหมายลักษณะละเมิด
กฎหมายทรัพย์สิน
รวม

๒๒

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(๑๖-๔-๓๔)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๑๗(๑๖-๒-๓๓)

มคอ.๒
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

๓๐๐๐๔๑๐๔
ลุ่มน้าโขง
๓๐๐๐๖๑๐๑
สารสนเทศ
๓๐๑๑๑๒๐๒
๓๐๑๑๑๒๑๐

มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค

๓(๓-๐-๖)

การรู้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

๓(๒-๒-๕)

กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติทั่วไป
เอกเทศสัญญา ๑

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๑๑๒๑๒ กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและ
ทรัพย์สิน
๓๐๑๑๑๒๑๓ กฎหมายลักษณะประกันภัย
๓๐๑๑๑๒๒๘ รัฐธรรมนูญ
รวม

๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๑๙(๑๖-๒-๓๗)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชา

๒(๒-๐-๔)

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

๓๐๐๐๒๑๐๓
๓๐๐๐๕๑๐๒
๓๐๐๐๖๑๐๒
๓๐๑๑๑๒๐๓
๓๐๑๑๑๒๐๔
๓๐๑๑๑๒๑๑
๓๐๑๑๑๒๑๗

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมฯ
เอกเทศสัญญา ๒
กฎหมายครอบครัว
รวม

๒๓

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๔(๔-๐-๘)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒๐(๑๘-๔-๓๘)

มคอ.๒
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๑๑๒๑๔
๓๐๑๑๑๒๑๕
๓๐๑๑๑๒๑๘
๓๐๑๑๑๒๑๙
๓๐๑๑๑๒๒๑
๓๐๑๑๑๒๒๖
๓๐๑๑๑๒๒๙

กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
กฎหมายมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกเอกชน
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
รวม

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(๑๘-๐-๓๖)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๑๑๒๒๐
๓๐๑๑๑๒๒๒
๓๐๑๑๑๒๒๓
๓๐๑๑๑๒๒๗
๓๐๑๑๑๒๓๐
๓๐๑๑๑๒๓๑
๓๐๑๑๑๒๓๒

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกมหาชน
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายการคลัง
กฎหมายภาษีอากร
รวม

๒๔

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๑๘(๑๘-๐-๓๖)

มคอ.๒
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๑๑๒๒๔
๓๐๑๑๑๒๒๕
๓๐๑๑๑๒๓๓
๓๐๑๑๑๒๓๔
๓๐๑๑๑๒๓๖
๓๐๑๑๑๓xx
๓๐๑๑๑๓xx

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
นิติปรัชญา
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ศาลจาลองและการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
วิชาเฉพาะบังคับ
วิชาเฉพาะบังคับ
รวม

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(๑๘-๐-๓๖)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๑๑๒๓๕
๓๐๑๑๑๒๓๗
๓๐๑๑๑๓xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

กฎหมายแรงงาน
สัมมนากฎหมาย
วิชาเฉพาะบังคับ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

รวม

๑๕(๑๕-๐-๓๐)

๒๕

มคอ.๒
๓.๒ ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

ชื่อ –นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิสูงสุด: สาขาวิชา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : พ.ศ.๒๕๕๒
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา : พ.ศ.๒๕๔๗
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ.๒๕๔๒
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ.๒๕๔๒
น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ. ๒๕๕๕
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา : พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ.๒๕๕๔
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๗๐

๑๖๕

๙๐

๑๖๕

-

๑๓๕

๙๐

๑๖๕

-

๑๒๐

น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๕๑
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช : พ.ศ.๒๕๓๐

-

-

LL.M Queen Mary University of London : ค.ศ. 2014
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา : พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ.๒๕๕๐
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : พ.ศ.๒๕๕๐

-

-

น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๕๖
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร : พ.ศ.๒๕๕๑

-

-

น.ม. (กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ.๒๕๕๙
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา :พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ.๒๕๕๖
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ.๒๕๕๖

-

-

๑.

นายเจษฎา ไชยตา
๓๔๘๙๙๐๐๒๐๑xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

๒.

นางสาวสุภธิดา สุกใส
๑๔๐๙๙๐๐๔๗๖xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

๓.

นายบุญเลิศ โพธิ์ขา
๓๖๔๐๔๐๐๕๙๙xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๕๓
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช : พ.ศ.๒๕๔๙

๔.

นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
๓๔๘๙๙๐๐๐๕๕xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๕๑
น.บ.ท. สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา : พ.ศ.๒๕๔๙
ประกาศนียบัตรว่าความ สภาทนายความ : พ.ศ.๒๕๓๘
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๒๘

๕.

นายนิพนธ์ กัลยาเรือน
๓๔๗๙๙๐๐๑๓๖xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ.๒๕๕๑
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช : พ.ศ.๒๕๓๐

๖

นายเอื้อ มูลสิงห์
๓๔๘๐๕๐๐๑๐๑xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

๗

นายประพัฒน์พงศ์ ปรีชา
๑๕๐๙๙๐๐๑๕๔xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

๘

นางสาวชไมพร ไทยดารงเดช
๑๑๐๐๕๐๐๑๔๐xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

๙

นางสาวกษมา ประเสริฐสังข์
๑๔๕๙๙๐๐๒๐๔xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ภาระงานสอน ชม./ปี
การศึกษา
ภาระงาน
ภาระงาน
สอนที่มีอยู่ สอนที่จะมีใน
แล้ว
หลักสูตรนี้

๒๖

มคอ.๒
๓.๒.๒ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่

๑.

ชื่อ –นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวบัตร
ประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
นายเพ็ง เพ็งนิติ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

๒.

๓๑๐๐๖๐๑๘๒๓xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
นายเอื้อน ขุนแก้ว
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

๓๙๐๐๑๐๐๑๐๐๕๔๘xxx
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ชื่อสถาบัน : ปีสาเร็จการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๖
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
๔.๒ ช่วงเวลา
ไม่มี
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ไม่มี
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
ไม่มี
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
ไม่มี
๕.๓ ช่วงเวลา
ไม่มี
๕.๔ จานวนหน่วยกิต:
ไม่มี
๕.๕ การเตรียมการ
ไม่มี
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ไม่มี

๒๗

ภาระงานสอน ชม./
ปีการศึกษา
ภาระงาน
ภาระงาน
สอนที่มีอยู่ สอนที่จะมี
แล้ว
ในหลักสูตรนี้
๔๕
๔๕

๔๕

๔๕

มคอ.๒
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑. มีคุณ ธรรม จริยธรรมถ่อมตนและทาหน้าที่เป็น
พลเมื อ งดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองวิ ช าชี พ และสั งคม
ตลอดจนมีค วามรู้ ความเข้าใจ วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น
สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

๒ .มี ความ รู้ พื้ นฐานในศาส ตร์ ที่ เกี่ ย วข้ องทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติอยู่ ในเกณฑ์ดี สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีความขยันสู้งานและแสวงหา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ
๓. มีความรู้ทันสมัยใฝ่รู้และมีความสามารถพัฒนา
ความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางานและพั ฒ นา
สังคมมีการพัฒนาความรู้ทางกฎหมาย
๔. คิดและเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
และเหมาะสม
๕. มีความสามารถ มีทักษะการบริหารจัดการและ
ทางานเป็นหมู่คณะ
๖. รู้จักสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถ
ติดต่อ สื่อสารกับผู้ อื่น ได้เป็น อย่างดี มี ความพร้อ ม
เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในวั ฒ นธรรม
ท้องถิ่น สังคม และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

๑. ส่งเสริมและสอดแทรกให้ นักศึกษามีจ รรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิบุคคล คานึงถึงความสงบเรียบร้อย
และศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน อาทิ ในรายวิ ช า
รัฐธรรมนู ญ นอกจากนี้ อาจมีก ารจัดค่ ายอาสา เพื่ อให้
นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษา
มาและมีความรู้ความเข้าใจวัฒ นธรรมท้องถิ่น รวมถึงใน
สังคมอนุภู มิภ าคลุ่ม น้ าโขงในหลายกระบวนวิชาและใน
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
๒. รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ปฏิบัติการและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์
องค์ความรู้กับ ปัญ หาจริงมีการศึก ษาวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น
สังคมในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็น อยู่
ของชนชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๓. รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒ นาการของศาสตร์ มีโจทย์
ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพเพื่ อศึกษาภาคธุรกิจ ให้ส อดคล้องเกี่ยวกั บเนื้ อ
กฎหมายทางภาคธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๔. ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึก
ปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาแทนการท่องจาและใช้ภาษาทางการ
สื่อสาร
๕ .โจทย์ ปั ญ ห าและกิ จ กรรมร่ ว ม กั น ควรจั ด แบ บ
คณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว
๖. อาจมี การมอบหมายงานให้นั กศึกษาได้สืบค้ นข้อมู ล
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียน
และเผยแพร่ ความรู้ ที่ ได้ ระหว่ างนั กศึ ก ษาด้ วยกั น หรื อ
ให้กับผู้สนใจภายนอกและแหล่งความรู้นอกมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี

๒๘

มคอ.๒
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสัง คมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นวิชากฎหมายเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ความ
ปลอดภั ย ในชี วิต ความส าเร็ จทางด้ า นธุ รกิ จ นั ก กฎหมายจ าเป็ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น
เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยตามที่ระบุไว้
(๑) รู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(๒) ประพฤติปฏิบัติตนอย่างสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(๓) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ
ในสังคม
นอกจากนั้น หลักสูตรวิชากฎหมายจาต้องศึกษาวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรม เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่
สอนต้องจัดให้ มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณ ธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จาเป็น ต้องเป็ น
ข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทากิจกรรมที่กาหนด มีการกาหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่
ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไปตามระเบี ยบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้ านของผู้อื่น เป็น ต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้กฎหมายที่มีต่อสังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชนแก่ส่วนรวม เสียสละ
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และ การร่วมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(๓) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒. ความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นัก ศึ กษาต้ อ งมีค วามรู้เกี่ย วกั บ สาขาวิช ากฎหมาย มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม และในส่ วนความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ และช่วยพัฒนาสัง คม
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
๒๙

มคอ.๒
(๑) มีความเข้าใจในหลักการ แนวคิดที่สาคัญ และบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานและ
กฎหมายเฉพาะทางที่ตนสนใจ
(๒) สามารถนาหลักการ แนวคิด และบทบัญ ญั ติ ของกฎหมายไปปรับใช้กับ ปัญ หา
ข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และอย่างบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวคิดทางกฎหมายที่ศึกษา เพื่อนาไปศึกษา
ค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
(๔) ตระหนักรู้และมีความตื่นตัวต่อปัญ หากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้ องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้ นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ ทางปฏิ บัติใน
สภาพแวดล้ อ มจริ ง ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมโลก ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตามลั ก ษณะของรายวิ ช า
ตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิช านั้ น ๆ นอกจากนี้ ค วรจัด ให้ มีก ารเรี ยนรู้จ ากสถานการณ์ จริง โดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบปลายภาคเรียนและปลายภาคเรียน
๒.๓. ทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว
ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา
และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่อ งจา นักศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(๑) มี ค วามสามารถในการค้ น หาหรื อ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ เท็ จ จริง ตลอดจนการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา
(๒) มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหา
หลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆที่เกิด อย่างถูกต้อง
และเป็นธรรมแก่กรณี
(๓) มี ค วามสามารถในการค้ น หาหรื อ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ตลอดจนการวิ เคราะห์
สังเคราะห์ สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น
(๔) มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟังความเห็นจาก
บุคคลอื่นอย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
(๕) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ค วามใฝ่ รู้ ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓๐

มคอ.๒
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับสังคม
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญ หา และวิธีการแก้ปัญ หาโดยการประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา
๒.๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรีย นรู้ด้ านทั กษะความสั มพั น ธ์ระหว่ างตัว บุ คคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญ ชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญ ชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(๑) มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(๒) รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น อย่ างใส่ใจและให้ เกี ย รติ แก่ กั น และยอมรับ ความ
แตกต่างในความคิดเห็น
(๓) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
การควบคุมอารมณ์และความอดทน
(๔) ใช้สิท ธิเสรีภ าพโดยไม่ กระทบผู้อื่น มี จิตสานึ กรับ ผิดชอบ และประพฤติตนเป็ น
พลเมืองดี
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้อย่างดี
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป
(๕) มีภาวะผู้นา
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได้
๓๑

มคอ.๒
๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและจัดทาเอกสารสาคัญต่างๆ
(๒) มีความสามารถในการสื่อสาร นาเสนอ ตลอดจนการซักถามที่ทาให้บุคคลอื่นเข้าใจ
ได้ง่ายและชัดเจน
(๓) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
(๔) มีค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้ง ในด้านการศึกษา การ
ค้นคว้า การสื่อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) อาจารย์สอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอน
แบบสนทนา
(๒) สอนโดยให้นักศึกษาแก้ปัญ หา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญ หา และให้
นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญ หา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน โดยมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
(๓) นักศึก ษานาเสนอการแก้ปั ญ หา โดยมีการประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
(๔) นักศึกษานาเสนอรายงานโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ
๒.๕.๓ วิธีก ารวัดและการประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้ านทั กษะการวิเคราะห์ เชิงตั วเลข การ
สื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน

๓๒

มคอ.๒
๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
๓.๑. คุณธรรมและจริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์
(๒) มีความรับผิดชอบ
(๓) มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี
(๔) มีความเสียสละ มีเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น
(๕) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒. ความรู้
(๑) มีความรู้และความเข้าใจในด้านภาษาและการสื่อสาร
(๒) มีความรู้และความเข้าใจในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๓) มีความรู้และความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๔) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
๓.๓. ทักษะทางปัญญา
(๑) มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล
(๓) สามารถบูรณาการความรู้ในการจัดการได้
๓.๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น
(๒) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
(๓) มี ภ าวะผู้ น าที่ มี คุ ณ ธรรมและสามารถสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม คน
หลากหลายได้
๓.๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาแหล่งความรู้ที่ทันสมัย
(๓) สามารถเลือกใช้สื่อการนาเสนอต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
(๔) มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๓

มคอ.๒
๔. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชานิติศาสตร์
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
๔.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(๑) รู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(๒) ประพฤติปฏิบัติตนอย่างสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(๓) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจต่อปัญ หาต่างๆ
ในสังคม
๔.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความเข้าใจในหลักการ แนวคิดที่สาคัญ และบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐานและ
กฎหมายเฉพาะทางที่ตนสนใจ
(๒) สามารถนาหลักการ แนวคิด และบทบัญ ญั ติ ของกฎหมายไปปรับใช้กับ ปัญ หา
ข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และบูรณาการเชื่อมโดยงกับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวคิดทางกฎหมายที่ศึกษาเพื่อนาไปศึ กษา
ค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
(๔) ตระหนักรู้และมีความตื่นตัวต่อปัญ หากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้ องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ
๔.๓ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) มี ค วามสามารถในการค้ น หาหรื อ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ เท็ จ จริง ตลอดจนการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา
(๒) มีความสามารถในการใช้และการตีค วามกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหา
หลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญ หาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี
(๓) มี ค วามสามารถในการค้ น หาหรื อ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ตลอดจนการวิ เคราะห์
สังเคราะห์ สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น
(๔) มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟังความเห็นจาก
บุคคลอื่นอย่างรอบด้านและเป็นกัลยามิตร
(๕) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ต ลอดชี วิ ต มี ค วามใฝ่ รู้ ติ ด ตามความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔.๔ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความสามารถในการทางานร่วมกันผู้อื่น
(๒) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจ ให้เกียรติกัน และยอมรับความแตกต่างใน
ความคิดเห็น
(๓) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
การควบคุมอารมณ์และความอดทน
(๔) ใช้สิท ธิเสรีภ าพโดยไม่ กระทบผู้อื่น มี จิตสานึ กรับ ผิดชอบ และประพฤติตนเป็ น
พลเมืองดี
๔.๕ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
(๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและจัดทาเอกสารสาคัญต่างๆ
๓๔

มคอ.๒
(๒) มีความสามารถในการสื่อสาร นาเสนอ ตลอดจนการซักถามที่ทาให้บุคคลอื่นเข้าใจ
ได้ง่ายและชัดเจน
(๓) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
(๔) มีค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้ง ในด้านการศึกษา การ
ค้นคว้า การสื่อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี

๓๕

มคอ.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑. คุณธรรมและจริยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

๔.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๑.

๒.

๓.

๔.

๑.

๒.

๓.

๑.

๒.

๓.

๑.

๒.

๓.

๔.

















































































































































































































































































































๑.กลุ่มวิชาภาษา
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิ ง
วิชาการ
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อ
เพื่อการ สื่อสาร
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนาม
เพื่อการสื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อ
การสื่อสาร

๓๖

มคอ.๒
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑. คุณธรรมและจริยธรรม
๑.

๓.ทักษะทางปัญญา

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.

๓.

๔.

๕.

๑.

๒.

๓.

๔.

๑.

๒.

๓.

๑.

๒.

๓.

๑.

๒.

๓.

๔.





























































































































































































































๒. กลุ่ ม วิช ามนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคม
ต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่ม

น้าโขง
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม

จริยธรรมและภาวะผู้นา
๓. กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และ

ตรรกวิทยา
๔.กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพกีฬาและ
สุนทรียภาพ

๒.ความรู้

๔.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๓๗

มคอ.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
๓๐๑๑๑๒๐๑ การให้เหตุผลทางกฎหมาย
๓๐๑๑๑๒๐๒ กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติทั่วไป
๓๐๑๑๑๒๐๓ กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด
๓๐๑๑๑๒๐๔ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมฯ
๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
๓๐๑๑๑๒๐๘ กฎหมายว่าด้วยหนี้
๓๐๑๑๑๒๐๙ กฎหมายลักษณะละเมิด
๓๐๑๑๑๒๑๐ เอกเทศสัญญา ๑
๓๐๑๑๑๒๑๑ เอกเทศสัญญา ๒
๓๐๑๑๑๒๑๒ กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและ
ทรัพย์สิน
๓๐๑๑๑๒๑๓ กฎหมายลักษณะประกันภัย
๓๐๑๑๑๒๑๔ กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
๓๐๑๑๑๒๑๕ กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
๓๐๑๑๑๒๑๖ กฎหมายทรัพย์สิน
๓๐๑๑๑๒๑๗ กฎหมายครอบครัว
๓๐๑๑๑๒๑๘ กฎหมายมรดก

๑.

๒.

๓.

๑.

๒.

๓.

๔.

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสือ่ สารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑. ๒. ๓. ๔. ๑. ๒. ๓. ๔.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































๑. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

๒. ด้านความรู้

๓๘

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

มคอ.๒
รายวิชา

๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑
๓๐๑๑๑๒๒๐ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒
๓๐๑๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
๓๐๑๑๑๒๒๒ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
๓๐๑๑๑๒๒๓ กฎหมายลักษณะพยาน
๓๐๑๑๑๒๒๔ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
๓๐๑๑๑๒๒๕ นิติปรัชญา
๓๐๑๑๑๒๒๖ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกเอกชน
๓๐๑๑๑๒๒๗ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกมหาชน
๓๐๑๑๑๒๒๘ รัฐธรรมนูญ
๓๐๑๑๑๒๒๙ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๓๐๑๑๑๒๓๐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๓๐๑๑๑๒๓๑ กฎหมายการคลัง
๓๐๑๑๑๒๓๒ กฎหมายภาษีอากร
๓๐๑๑๑๒๓๓ กฎหมายล้มละลาย
๓๐๑๑๑๒๓๔ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
๓๐๑๑๑๒๓๕ กฎหมายแรงงาน
๓๐๑๑๑๒๓๖ ศาลจาลองฯ
๓๐๑๑๑๒๓๗ สัมมนากฎหมาย
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
สาขาวิชากฎหมายมหาชน
๓๐๑๑๑๓๑๑ กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๓๐๑๑๑๓๑๒ กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ

๑.

๒.

๓.

๑.

๒.

๓.

๔.

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสือ่ สารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑. ๒. ๓. ๔. ๑. ๒. ๓. ๔.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































๑. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

๒. ด้านความรู้

๓๙

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

มคอ.๒
รายวิชา

๓๐๑๑๑๓๑๓ กฎหมายการเดินอากาศ
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
๓๐๑๑๑๓๒๑ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
๓๐๑๑๑๓๒๒ กฎหมายการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๑๑๑๓๒๓ กฎหมายการลงทุน

๑. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

๒. ด้านความรู้

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสือ่ สารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

๑.

๒.

๓.

๑.

๒.

๓.

๔.

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๑.

๒.

๓.

๔.

๑.

๒.

๓.

๔.

































































































































































๔๐

มคอ. ๒

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็น ไปตามระเบี ยบมหาวิท ยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๙ (เอกสารแนบหมายเลข ๗)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จะต้ อ งท าความเข้ า ใจตรงกั น ทั้ ง สถาบั น และน าไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ รายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ ภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ท าอย่ างต่ อ เนื่ อ งและน าผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรับ ปรุ ง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๒.๒.๑ ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
๒.๒.๒ การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมิ น ความพึ งพอใจในบัณ ฑิ ต ที่ จบการศึ ก ษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้ น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๔ เป็นต้น
๒.๒.๓ การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
๒.๒.๔ การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นั ก ศึ ก ษาได้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาของหมายวิ ท ยาลั ย นครพนมโดยศึ ก ษารายวิ ช าต่ า งๆ
ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกวิชาตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร ไม่
มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยและ
ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔๑

มคอ. ๒

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิช าการและวิชาชีพ ในองค์ กรต่ างๆ การประชุ มทางวิชาการทั้ ง ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิ จัย อย่ างต่ อ เนื่ อ งโดยผ่ านการท าวิ จัย สายตรงในสาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์ การสนั บ สนุ น ด้ า น
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้ งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
๒.๑.๒ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
๒.๒.๒ มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์
๒.๒.๓ ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
๒.๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของ
คณะ

๔๒

มคอ. ๒

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศ าสตรบั ณ ฑิตวิเคราะห์จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดาเนินการกาหนดคุณ สมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๑ ๓. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดาเนินการกาหนดคุณ สมบัติอาจารย์
ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๑.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณ ฑิตดาเนินการกาหนดคุณ สมบัติอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๑.๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดาเนินการควบคุมการปรับปรุงหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๒. บัณฑิต
๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการสารวจความพึงพอใจ ความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีความทันสมัย
๒.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดาเนินการสารวจการได้งานทาของ
บัณฑิตทุกปีเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๓. นักศึกษา
๓.๑ การรับนักศึกษา
๓.๑.๑ การรับนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้เข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๓.๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสารวจปัญหานักศึกษาแรกเข้าแล้วนาปัญหา
ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อพิจารณาดาเนินโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหานักศึกษาแรกเข้า อาทิเช่น การจัดสอนเสริมเตรียมพื้นฐานก่อนการเรียน การจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
๓.๒.๑ การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี
เพื่อทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๔๓

มคอ. ๒

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการดาเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา
๓.๓.๑ การคงอยู่
คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรนิ ติศ าสตรบั ณ ฑิ ต มีก ารก าหนดอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบในการ
ติดตามและรายงานผลของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในแต่ละชั้นปีต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๓.๓.๒ การสาเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการสารวจ
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การบริ ห ารหลั ก สู ต รหลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาและรายงานผลต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๓.๓.๓ ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกาหนดให้มีช่องในการร้องเรียนของนักศึกษา
อาทิ เฟสบุ๊ค ไลน์ แล้วดาเนินการนาข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นิติศาสตรบัณ ฑิตเพื่อดาเนินการแก้ปัญ หาต่อไปและมีการกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการสารวจ
ความพึ งพอใจต่อการจัดการจัดการข้อ ร้ องเรียนของนัก ศึกษาเพื่อ รายงานต่อคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อพิจารณาทบทวนปัญหาหรืออุปสรรค
๔. อาจารย์
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทาการประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ใหม่เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทาการประชุมเพื่อพิจารณาภาระงาน
ของอาจารย์แต่ละท่านในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการกาหนดให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์หรือ
กิจกรรมอย่างอื่นซึง่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔.๒ คุณภาพอาจารย์
๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการ
ติด ตามและรายงานร้อ ยละของอาจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอกต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๔๔

มคอ. ๒

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการ
ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการ
ติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ต่อที่ ประชุม คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์
๔.๓.๑ มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการ
รายงานอั ต ราการคงอยู่ อ าจารย์ ต่ อ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริห ารหลั ก สูต รนิ ติ ศาสตรบั ณ ฑิ ต เพื่ อ
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๓.๒ มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการ
สารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
๕.๑.๑ การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ก าหนดอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ในการปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต ร โดยมี ก ารส ารวจความต้ อ งการของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต รวบรวมหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยอื่นเพื่อทาการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและกาหนดสาระรายวิชา
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๕.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ก าหนดอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ในการปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต ร โดยมี ก ารส ารวจความต้ อ งการของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต รวบรวมหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยอื่นเพื่อทาการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและกาหนดสาระรายวิชา
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีความทันสมัยกับศาสตร์
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕.๒.๑ การพิจารณากาหนดผู้สอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทาการประชุมเพื่อพิจารณากาหนด
ผู้สอนในรายวิชาโดยคานึงประสบการณ์ ผลประเมินการสอน ภาระงาน คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ในแต่
ละภาคการศึกษา
๕.๒.๒ การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.
๔) การจัดการเรียนการสอน

๔๕
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทาการประชุมเพื่อดาเนินการติดตาม
กระบวนการเรียนการสอนและดาเนินการตรวจสอบการจัดทา มคอ. ๓ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู
ในรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย ๑๕ วัน
๕.๒.๓ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทาการประชุมเพื่อดาเนินการติดตาม
กระบวนการเรียนการสอนและดาเนินการตรวจสอบการจัดทา มคอ ๓ .ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบใน
รายวิชาให้ มีการบู รณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสัง คม และการทานุ บารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบั ณฑิ ตดาเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕
และ มคอ.๖) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในทุกปีการศึกษาเพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป
๕.๔ ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๕.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
๕.๑.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๕.๑.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๕.๑.๔ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
๕.๑.๕ จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
๕.๑.๖ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานทุกรายวิชา
๕.๑.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์ การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๕.๑.๘ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
๕.๑.๙ อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๕.๑.๑๐ จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี

๔๖

มคอ. ๒

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ การบริหารงบประมาณ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตาราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์
และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
จานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอนและทีเ่ กี่ยวข้อง
ประเภท/รายการ
ห้องสมุด
ห้องสมุดคณะ
สานักวิทยบริการ
(ถ้ามี)
หนังสือภาษาไทย
๑,๙๙๑
หนังสือภาษาอังกฤษ
๔๓๕
วารสารภาษาไทย
๑๓๗
วารสารภาษาอังกฤษ
๕๕
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสาเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพื่อ
๑๕
การศึกษา
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Internet
๑๕
๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๖.๓.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกาหนดให้มีคณะอนุกรรมการ
วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
๖.๓.๒ คณะอนุกรรมการดาเนินการสารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน
โดยมีการเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๖.๓.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนาข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
๖.๓.๔ เมื่ อ คณะกรรมการประจ าคณะด าเนิ น การจั ด สรรงบประมาณในการจั ด หา
ทรัพยากรการเรียนเพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้คาแนะนาในจัดระบบ
การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
๖.๔.๑ ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนด
อาจารย์ ผู้รั บผิ ด ชอบในการประเมิ น ความเพี ย งพอจากผู้ สอน ผู้ เรีย น และบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ องของ
ทรัพยากรการเรียนรู้ แล้วนาเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
๔๗

มคอ. ๒

๖.๔.๒ จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน โดย
กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการติดตามการใช้ทรัพยากรเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน
ความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของทรัพยากรการเรียนรู้

๔๘
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๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน หลักสูตร
๒. มีร ายละเอี ยดของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ.๒ ที่ ส อดคล้ องกั บ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
๓. มีร ายละเอียดของรายวิช า และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มี การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนั กศึ กษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน (ถ้ามี)
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒ นาทางวิช าการ และ /หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๐. จ านวนบุค ลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ
ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม (ข้อ)
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
๑.๑.๒ อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ท่านอื่นหลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
๑.๑.๓ การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
๑.๑.๔ ประเมิ นจากการเรีย นรู้ข องนั ก ศึก ษาจากพฤติก รรมการแสดงออก การท า
กิจกรรม และผลการสอบ
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยสานักทะเบียน
และประเมินผล
๑.๒.๒ การประเมิน การสอนของอาจารย์จ ากการสัง เกตในชั้น เรีย นถึ ง วิธีการสอน
กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนักศึกษาอย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้
๒.๑ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘
๒.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
การมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลและทวนสอบว่ า เกิ ด ผลการเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานจริ ง ซึ่ ง
สถาบั น อุดมศึก ษาจะต้อ งวางแผนไว้ล่วงหน้ าและระบุ รายละเอีย ดเป็ น ลายลั กษณ์ อั กษรในเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของ
แต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ
การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของ
ผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร
เช่น การประเมิน ข้อสอบ การเทีย บเคี ยงข้อสอบกั บสถานศึก ษาอื่ น การสอบด้วยข้อ สอบกลางของ
สาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) เป็นต้น
นอกจากนี้การประเมินผลความรู้สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณ ฑิต บัณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
สานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง ดังนั้นจึงมีการกาหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้

๕๐
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๑. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
๒. บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
๓. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม
การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะทาได้เฉพาะเมื่อนักศึกษายัง ไม่สาเร็จการศึกษาและระหว่าง
เวลานี้ การหมั่นให้นักศึกษาตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ทาได้ การฝึกนักศึกษาซ้าๆใน
เรื่องที่อยู่ในตัวบ่งชี้จะทาให้แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจาลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
สัง เกตพฤติ กรรมของนั ก ศึ ก ษาว่า มีคุ ณ สมบั ติ ที่ ต้ อ งการหรือ ยั ง ซึ่ ง จะเป็ น แนวทางที่ ใช้ เพื่ อประเมิ น
ความสาเร็จของแนวคิดของตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้ แนวทางการจาลองสถานการณ์เพื่อประเมินตามตัวบ่งชี้
ด้านบนอาจทาโดยให้นักศึกษาทาโครงการวิชาการร่วมกัน เป็นโครงการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โครงการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาการกฎหมายในการพัฒนาสังคม พฤติกรรม
ของนักศึกษาจะถูกสังเกตและประเมินระหว่างการทาโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ ๒.๑ จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้
ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหาสาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก ๔ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข ๑
คาอธิบายรายวิชา

๕๓
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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
Thai for Academic Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
การใช้ภาษาไทยเชิงวิชาการ การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
Use of Thai language for academic purposes, practice in listening,
speaking, reading, and writing skills, Thai writing skills for academic purposes
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาอัง กฤษระดับพื้นฐานในการสนทนาตามสถานการณ์
และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and English language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, basic English
language usage for conversations in different situations and social occasions
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
Academic English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิชาการ การฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์ของผู้เรียน
Development of knowledge and English language usage skills for academic
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills which will
create a bridge to the learner’s field of study
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Occupation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี

๓(๒-๒-๕)

๕๔
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Course Condition: None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ การฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน ในการทางาน การสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน
การเขียนจดหมายสมัครงาน
Development of knowledge and English language usage skills for careers,
practice in listening, speaking, reading, and writing skills at work, job interviews,
completing job application forms, and writing job application letters
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
๓(๒-๒-๕)
Thai for Foreigners
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
โครงสร้างทางไวยากรณ์ ระบบเสียง ถ้อยคาและประโยคที่ใช้ในการสื่อสารภาษาไทย
การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
Syntax, phonology, morphology, and sentences used in Thai language
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Vietnamese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่ อการสื่อสาร การฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรเวียดนาม ระบบสัทอักษรภาษาเวียดนาม
การใช้ภาษาเวียดนามในระดับพื้นฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and Vietnamese language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, writing
Vietnamese characters, the Vietnamese phonetic alphabet system, using basic
Vietnamese language for conversations in various situations and social occasions
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรจีน ระบบสัทอักษรภาษาจีน การใช้ภาษาจีนใน
ระดับพื้นฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and Chinese language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, writing
๕๕
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Chinese characters, the Chinese phonetic alphabet system, using basic Chinese
language for conversations in various situations and social occasions
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพือ่ การสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Lao for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
การพั ฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร การฝึกทั กษะการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรลาว ระบบสัทอักษรภาษาลาว การใช้ภาษา
ลาวในระดับ พื้นฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and Lao language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, writing Lao
characters, the Lao phonetic alphabet system, using basic Lao language for
conversations in various situations and social occasions
๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิชาบังคับ
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๓(๓-๐-๖)
Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
วิวัฒนาการของการอยู่ร่วมกันในสังคมต่างวัฒนธรรม รวมถึงสังคมในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการดารงชีวิตของ
ประชากร ความสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและประเด็นสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
The evolution of living together in a multicultural society and the
society of the Greater Mekong Subregion in terms of its physical, economic, social, and
cultural aspects that are related to the lives of its people, the relationships of the
international organizations in the Greater Mekong Subregion, factors influencing
changes, impacts and important issues affecting the development of the Greater
Mekong Subregion
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
Morality, Ethics, and Leadership
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None

๕๖

๓(๓-๐-๖)
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ คุณ ธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นา ทฤษฎีและพฤติกรรมเชิง
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม คุณสมบัติของผู้นาที่ดี คุณลักษณะของผู้นาที่พึงประสงค์
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสาหรับผู้นา การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้นา
General knowledge of morality, ethics, and leadership, theories and
moral behavior, ethics, ethical leadership, attributes of good leaders, desirable
characteristics of leaders, the development of morality and ethics for leaders, the
promotion of morality and ethics for leaders
๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาบังคับ
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
๓(๓-๐-๖)
Science and Technology in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทั ก ษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการดารงชีวิต
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี นิติวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าและผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
General knowledge in science and technology, scientific skills and
processes, solving problems with the scientific method, science and technology in
relation to living, biotechnology, nanotechnology, forensic science, scientific and
technological advances and their effects
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
๓(๓-๐-๖)
Mathematics and Logic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
ความหมายและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ จานวนและตัวเลข การใช้เหตุผล ความ
มีเหตุมีผล การจัดลาดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติพื้นฐานในการดารงชีวิต
Definitions and the development of mathematics, numbers and
numerals, reasoning, rationality, permutation, combination, probability, and basic
statistics for daily life
๑.๔ กลุ่มสหศาสตร์
วิชาบังคับ
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
Information, Media, and Information Technology Literacy
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
๕๗
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Course Condition: None
ความสาคัญ และบทบาทของสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือ
ช่วยค้นสารสนเทศ การประเมินแหล่งสารสนเทศและสารสนเทศที่ได้รับ การจัดทาโครงเรื่องและการ
เขียนเพื่อนาเสนองานทางวิชาการ การอ้างอิง การรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
Importance and role of information, media, and information technology,
information access and information sources for retrieval, use of information technology
and information searching tools, evaluation of information sources and information
gained, making outlines and writing for academic presentations, citing, information,
media, and information technology literacy, use of information ethically and legally
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
๓(๒-๒-๕)
Health, Sport, and Aesthetics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition: None
ร่างกายของมนุษย์ การทางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ พัฒนาการของมนุษย์ในแต่
ละช่วงวัย การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให้มีสุขภาวะที่ดีตามวัย โดยเน้นกลุ่มวัยรุ่น สุขภาพ
อนามั ย เพศศึ ก ษา พฤติ ก รรมการบริ โภค การออกก าลั ง กายเพื่ อ พั ฒ นาสุ ข ภาพ การรับ รู้แ ละ
ประสบการณ์เกี่ยวกับสุนทรียภาพทางธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม การวิเคราะห์คุณค่าและการ
ประยุกต์ใช้สุนทรียภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
The human body, functions of the organ systems, the development of
humans in different age groups, maintaining good physical and mental health at
different ages, especially among teenagers, health, sex education, consumption
behaviour, exercises for improving health, perception and experience of aesthetics in
nature, art and culture, the analysis of the aesthetic value and the application of
aesthetics for improving the quality of life
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (แกน)
๓๐๑๑๑๒๐๑ การให้เหตุผลทางกฎหมาย
๒(๒-๐-๔)
Legal Reasoning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
การเขียนตอบปัญหาทางกฎหมาย,การให้เหตุผลทางกฎหมาย,การปรับข้อเท็จจริงกับ
ข้อกฎหมาย

๕๘
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Academic legal writing; legal reasoning, application of the rule to
particular case or problem
๓๐๑๑๑๒๐๒ กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติทั่วไป
๓(๓-๐-๖)
Criminal Law I: General Principles
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
หลัก ทั่ว ไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญาโทษและวิธีการเพื่อ ความ
ปลอดความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทาความผิด ตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุน การกระทา
ความผิ ด หลายบทหรื อ หลายกระทง การกระท าความผิ ด อี ก อายุค วาม และหลั ก กฎหมายที่ ใช้ แ ก่
ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค ๑
General principles of criminal law; application of criminal law;
punishments and measures of safety; criminal liability; criminal attempts; principals,
instigator and accessary; concurrence of offences; recidive; prescription, and laws
applicable to petty offences under the Penal Code, Part I.
๓๐๑๑๑๒๐๓ กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด
๔(๔-๐-๘)
Criminal Law II: Specific Offenses
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๒ กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติทั่วไป
หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111202 Criminal Law II: Specific Offenses or has
been approved by lecturer
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ และภาค ๓
Principles of specific offenses under the Penal Code, Part II and Part III
๓๐๑๑๑๒๐๔ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
๒(๒-๐-๔)
Court Organization and Judicial System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
ที่มาและระบบศาลในประเทศไทย ความหมายของพระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ลาดับ
ชั้นของศาล การจัดตั้งหรือยกเลิกศาล เขตอานาจศาล ผู้พิพากษาในศาลชั้นต่างๆ อานาจของผู้พิพากษา
ในตาแหน่งต่าง ๆ องค์คณะผู้พิพากษาและอานาจของผู้พิพากษานายเดียว การจ่ายสานวนคดี การเรียก
คืน หรือ โอนหรือ ขอคืน สานวนคดี ของศาลยุ ติ ธรรมตามพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
History of court system in Thailand; hierarchy of courts; establishment
and dissolution of courts; jurisdiction; authority of judges in different courts; quorum;
authority of an individual judge; assignment of caseload; revocation, transfer and return
of cases, as provided in court organization law and other related laws
๕๙
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๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
Introduction to Public Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
วิวัฒ นาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมาย
มหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองในรัฐ อานาจและทฤษฎีสาคัญ เกี่ยวกับ การใช้อานาจ
โดยเฉพาะการแบ่งแยกการใช้อานาจอธิปไตย อานาจดุลยพินิจและอานาจผูกพัน
Evolution, sources, philosophy, meanings, characteristics and types of
public law; general principles of the structure of the administrative organization and
the exercise of power; the theories relating to separation of power, the discretionary
power, the mandatory power
๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
Civil Law: General Principles
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
ความหมาย หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน บ่อเกิดของกฎหมาย
การแบ่งประเภทของกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมายหลักผู้ทรงสิทธิ
ในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ ที่มาของสิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอน และการระงับซึ่งสิทธิ
รวมทั้งหลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 โดยเฉพาะหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล
นิติกรรม และทรัพย์สิน
Meaning, fundamental principles of civil law and private law; sources of
law; types and classification of law; application and interpretation of laws; filling the
gaps in laws; principles of the right holders; types, exercising sources, changes,
transference and extinction of rights; general principles of law enshrined in the Civil
and Commercial Code, Book I such as persons, juristic acts and property
๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
๓(๓-๐-๖)
Juristic Act and Contract
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับนิติกรรม ระยะเวลา และอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพ่ง และพาณิ ชย์ บรรพ ๑ และหลักกฎหมายสัญ ญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒
ลักษณะ ๒
Legal principles of juristic acts; the periods of time and prescription
under the Civil and Commercial Code, Book I; legal principles of contracts under the
Civil and Commercial Code, Book II
๖๐

มคอ. ๒

๓๐๑๑๑๒๐๘ กฎหมายว่าด้วยหนี้
๓(๓-๐-๖)
Obligations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่ง หนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่ง หนี้ ลูกหนี้ร่วม เจ้าหนี้ร่วม
การระงับแห่งหนี้ ตาม ป.พ.พ. บรรพ ๒
Meaning, sources, subject, performance and effect of obligations;
plurality of debtors and creditors; extinction of obligations under the Civil and
Commercial Code, Book II
๓๐๑๑๑๒๐๙ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
๒(๒-๐-๔)
และลาภมิควรได้
Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue
Enrichment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
ความรับผิดในทางละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง และ
ลาภมิควรได้ ตาม ป.พ.พ. บรรพ ๒ ลักษณะ ๓, ๔ และ ๕ ตลอดจนศึกษาถึงความรับผิดในทางละเมิด
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
Liability and compensation for wrongful acts; justifiable acts,
management of affairs without mandate; undue enrichment under the Civil and
Commercial Code, Book II, title III, IV and V; liability for wrongful acts of officials
๓๐๑๑๑๒๑๐ เอกเทศสัญญา ๑
๓(๓-๐-๖)
Specific Contracts I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111207 Juristic Act and Contract or has been
approved by lecturer
กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ ๓
Specific contracts under the Civil and Commercial Code, Book III; sale,
exchange, gift, hire of property, hire – purchase

๖๑

มคอ. ๒

๓๐๑๑๑๒๑๑ เอกเทศสัญญา ๒
๓(๓-๐-๖)
Specific Contracts II
รายวิ ช าที่ ต้อ งเรีย นมาก่อ น : ๓๐๑๑๑๒๑๐ เอกเทศสั ญ ญา ๑ หรือ ได้รับ ความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 3 0 1 1 1 2 1 0 Specific Contracts I or has been
approved by lecturer
กฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างทาของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า และ
ประนีประนอมยอมความ บัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓
Specific contracts under the Civil and Commercial Code, Book III; hire of
services, hire of work, carriage, loan, deposit, agency, brokerage, compromise and
current account
๓๐๑๑๑๒๑๒ กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน
๒(๒-๐-๔)
Security Transactions
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111207 Juristic Act and contract or has been
approved by lecturer
กฎหมายลักษณะค้าประกัน จานอง จานา ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์
บรรพ ๓
Principles of law related to suretyship, mortgage and pledge under the
Civil and Commercial Code, Book III
๓๐๑๑๑๒๑๓ กฎหมายลักษณะประกันภัย
๒(๒-๐-๔)
Insurance Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition 30111207 Juristic Act and contract or has been
approved by lecturer
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยใน
การรับขน การประกันภัยค้าจุนและการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓
Legal principles pertaining to insurance; insurance against loss, special
rules for insurance on carriage, guarantee insurance and insurance on life under the
Civil and Commercial Code, Book III

๖๒

มคอ. ๒

๓๐๑๑๑๒๑๔ กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
๒(๒-๐-๔)
Negotiable Instruments
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111207 Juristic Act and contract or has been
approved by lecturer
กฎหมายลักษณะตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓
Legal principles of negotiable instruments according to Civil and
Commercial Code, Book III
๓๐๑๑๑๒๑๕ กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
๒(๒-๐-๔)
Partnerships and Companies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111207 Juristic Act and contract or has been
approved by lecturer
หลักทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์กร การดาเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนธรรมดา ห้าง
หุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัดและบริษัทมหาชน กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับหุ้นทั้งหลาย
Principles of law related to business organizations; operation and
liquidation of ordinary partnerships; registered partnerships; limited partnerships;
limited companies; public companies; securities regulations
๓๐๑๑๑๒๑๖ กฎหมายทรัพย์สิน
๓(๓-๐-๖)
Property Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ และ
บรรพ ๔
Principles of law related to property under Civil and Commercial Code
,Book I and Book IV
๓๐๑๑๑๒๑๗ กฎหมายครอบครัว
๒(๒-๐-๔)
Family Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
กฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕
Legal principles of family according to Civil and Commercial Code, Book V
๖๓

มคอ. ๒

๓๐๑๑๑๒๑๘ กฎหมายมรดก
๒(๒-๐-๔)
Law of Succession
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖
Legal principle of succession according to Civil and Commercial Code,
Book VI
๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑
๓(๓-๐-๖)
Civil Procedure Law I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบททั่ วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้ นตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ และ ภาค ๒
Legal principle of civil procedure; procedures in Courts of First Instance
under the Civil Procedure Code, Part I and Part II
๓๐๑๑๑๒๒๐ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒
๓(๓-๐-๖)
Civil Procedure Law II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 3 0 1 1 1 2 1 9 Civil Procedure Law I or has been
approved by lecturer
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์และฎีกา และวิธีการชั่วคราวก่อน
พิพากษาและการบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๓
และภาค ๔
Legal principles pertaining to civil procedure regarding to appealing and
revision; provisional measures before judgment; execution of judgement or orders
under the Civil Procedure Code, Book III and Book IV
๓๐๑๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
๓(๓-๐-๖)
Criminal Procedure Law I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญา หลักทั่วไป อานาจพนักงานสอบสวนและ
ศาล หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จาคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตร

๖๔

มคอ. ๒

พลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งเกี่ย วเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑
และภาค ๒
Legal principle of criminal procedure; power of inquiry officials and
competency of courts; summons and warrant; arrest; custody; detention; search;
autopsy; civil litigation relating to criminal case, as provided in the Criminal Procedure
Code, Part I and Part II
๓๐๑๑๑๒๒๒ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
๓(๓-๐-๖)
Criminal Procedure Law II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อ น : ๓๐๑๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111221 Criminal Procedure Law I or has been
approved by lecturer
การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคาพิพากษา และคาสั่งการอุทธรณ์
และฎีกา การบังคับตามคาพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลด
โทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓ ,๔ ,๖ และ ๗
Criminal prosecution; preliminary hearing; trial; adjudication and court
decree; appeals to Court of Appeal and Supreme Court; enforcement of judgment;
costs; pardon; commutation; as provided in the Criminal Procedure Code, Division III, IV,
VI and VII
๓๐๑๑๑๒๒๓ กฎหมายลักษณะพยาน
๓(๓-๐-๖)
Evidence Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ และ
๓๐๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111219 Civil Procedure Law I and 3 0 1 1 2 1 9
Criminal Procedure Law I or has been approved by lecturer
ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การรับ
ฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยานบอกเล่าและพยานผู้เชี่ยวชาญ ข้อสันนิษฐานของกฎหมายและ
หน้าที่นาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
General principles of gathering evidence in court for both civil and
criminal cases; the admissibility and exclusion of evidence; hearsay evidence; expert
witness; legal presumptions; burden of proof, under the Code of Civil Procedure and
the Code of Criminal Procedure

๖๕

มคอ. ๒

๓๐๑๑๑๒๒๔ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
๒(๒-๐-๔)
Legal Profession
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
วิวั ฒ นาการของวิช าชี พ กฎหมาย หน้ าที่ และงานของนั ก กฎหมายในสาขาต่ า ง ๆ
มารยาทและวินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และปัญหาเกี่ยวกับ
จริยธรรมของนักนิติศาสตร์ในการประกอบวิชาชีพ
Evolution of legal profession, duties and works of lawyers in different
areas, legal etiquette, disciplines, ideologies, organizations of legal practitioners and
organizations to control legal practitioners, problems on lawyer ethics in the operating
of legal profession
๓๐๑๑๑๒๒๕ นิติปรัชญา
๒(๒-๐-๔)
Legal Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
ผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็น
รากฐานของทฤษฎีกฎหมายโดยเน้นความหมายของกฎหมาย แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ อานาจอธิปไตย
สิทธิ ความยุติธรรม สภาพบังคับของกฎหมายอิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย
Works of renowned legal philosophers in schools of thought;
fundamental philosophy of legal theories, with emphasis on meaning of law; concept
of state, sovereignty, right, justice, law enforcement; influence of legal philosophy on
law making and application
๓๐๑๑๑๒๒๖ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกเอกชน
๓(๓-๐-๖)
Private international Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป หรือ ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111206 Civil Law: General Principles or has
been approved by lecturer
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะ
ของคนชาติ แ ละคนต่ า งด้ า ว การขั ด กั น แห่ ง กฎหมาย การด าเนิ น คดี ที่ มี อ งค์ ป ระกอบพั ว พั น กั บ
ต่างประเทศ
Meanings and characteristics of private international law, Nationality,
status of native and alien, conflict of laws, proceeding of cases with foreign elements

๖๖

มคอ. ๒

๓๐๑๑๑๒๒๗ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกมหาชน
๓(๓-๐-๖)
Public International Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป หรือ ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111206 Civil Law: General Principles or has
been approved by lecturer
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ เขตแดน
รัฐ อ านาจรัฐ รวมทั้ ง การส่ งผู้ ร้ ายข้ า มแดน เขตอ านาจของรั ฐ ทางทะเลและก าหนดเขตทางทะเล
ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ การ
ระงับข้อพิพาท
Characteristics and sources of public international law,legal personnel in
public international law, exercising of state power. Including extradition, state maritime
jurisdiction and maritime delimitation, relationship between international law and
domestic law, international liability of states, dispute settlement among states
๓๐๑๑๑๒๒๘ รัฐธรรมนูญ
๓(๓-๐-๖)
Constitution
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111205 Introduction to Public Law or has been
approved by lecturer
ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจน
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักประชาธิปไตย หลักการแบ่งแยกอานาจและถ่วงดุล
อานาจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษา
โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทย ระบบพรรคการเมืองและระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ไทย
Meanings and types of constitutions, concepts of rights and freedom;
principles of protection of rights and freedom; democracy; rules of law; the theory of
the separation of power; the principle of the supremacy of the constitution; the
structure and contents of Thai Constitution; the political party system; the election
system under Thai Constitution
๓๐๑๑๑๒๒๙ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๓(๓-๐-๖)
Administrative Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111205 Introduction to Public Law or has been
approved by lecturer
๖๗

มคอ. ๒

หลั กทั่ วไปทางสารบั ญ ญั ติห ลัก วิธีส ารบัญ ญั ติ ชั้น เจ้ าหน้าที่ ฝ่ ายปกครอง คาสั่ ง ทาง
ปกครองการพิจารณาเรื่องทางปกครองอานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง การเพิกถอน
คาสั่งทางปกครองการขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง หลักการสาคัญของกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หลักความรับผิดของฝ่าย
ปกครอง หลักความรับผิดทางปกครองในแนวคาพิพากษาของศาลไทยความแตกต่างระหว่างความรับผิด
ทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่ง แนวคิดของการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ วิธีการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
Substantive and procedural principles of administrative law relating to
administrative acts; administrative order; administrative procedure; discretionary power;
internal control of administrative acts; revocation of administrative acts; request for
retrial; administrative execution and committee on administrative procedure; principles
of the law on liability for wrongful acts of officials; responsibility of administrators;
principles of administrative liability according to Thai court’s judgment; differences
between administrative liability and civil liability; concept on providing people the
rights of official information inspection; process to access to official information under
Official Information Act
๓๐๑๑๑๒๓๐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๒(๒-๐-๔)
Administrative Court and Administrative Court Procedure Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111205 Introduction to Public Law or has been
approved by lecturer
หลักทั่ วไปและลักษณะสาคัญ ของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง การกระทาทาง
ปกครอง ผลบังคับของคาสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครอง บริ ก ารสาธารณะ การจั ด ระเบี ย บราชการบริ ห าร แนวคิ ด
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศาลปกครอง หลักการสาคัญ ของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่ชั้นเริ่ม
คดี ชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงการนั่งพิจารณาคดีชั้นพิพากษาคดี จนถึงการบังคับคดีตามคาพิพากษา ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
General principles and important characteristics of administrative law;
administrative organs; administrative act; legal effect of administrative act; revocation of
administrative act; administrative execution; procedures performed by administrative
officials; public service; administration of state organs; concepts, structure and
jurisdiction of administrative court; principles of administrative procedure; fact
searching, hearing, sentencing and executing a judgment under the Act on
Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure

๖๘

มคอ. ๒

๓๐๑๑๑๒๓๑ กฎหมายการคลัง
๒(๒-๐-๔)
Public Finance Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111205 Introduction to Public Law or has been
approved by lecturer
ที่มาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลังนโยบายการเงินและการคลังของ
รัฐการจั ด องค์ก รของรัฐทางการคลัง รายได้ การก่อ หนี้ ส าธารณะและรายจ่ ายของรัฐ วิ ธีก ารจั ด ทา
งบประมาณของรัฐ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐการควบคุมการเงินและการคลังของรัฐในรูปแบบ
ต่างๆ
Sources, theories and basic concepts of public finance law; state’s
monetary and finance policies; structuring state organizations for public finance; state
revenue, public loans and expenditures; process in state budgeting, examining budget
spending; various forms of control on state's monetary and public finance
๓๐๑๑๑๒๓๒ กฎหมายภาษีอากร
๒(๒-๐-๔)
Taxation Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากร ภาพรวมของระบบการภาษี อ ากรของไทยไทย
ตลอดจนเข้าใจวิธีการและหลักเกณฑ์การคานวณภาษีอากรประเภทต่างๆ ตามข้อกาหนดของประมวล
รัษฎากร
General principle of taxation, taxation system and calculation for
taxation
๓๐๑๑๑๒๓๓ กฎหมายล้มละลาย
๓(๓-๐-๖)
Bankruptcy Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ และ
๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 3 0 1 1 1 2 1 9 Civil Procedure Law I and 30111219
Civil Procedure Law II or has been approved by lecturer
วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อานาจศาล กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การฟื้นฟู
กิจการ
Evolution, characteristic and objective of bankruptcy law; debtors’ asset
management; roles of receivers; court’s competence; bankruptcy procedures,
reorganization and debt restructuring

๖๙

มคอ. ๒

๓๐๑๑๑๒๓๔ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
๓(๓-๐-๖)
Intellectual Property Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป หรือ ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 3 0 1 1 1 2 0 6 Civil Law: General Principles or has
been approved by lecturer
แนวคิด ที่ ม าและความส าคั ญ ของทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาประเภทของทรัพ ย์ สิน ทาง
ปัญ ญาต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการค้า ความคุ้มครองตามกฎหมาย การ
บังคับใช้ตลอดจนการตรวจสอบสิทธิ และวิธีการขอรับการคุ้มครอง
Principles, history and importance of intellectual property; categories of
intellectual properties protection; copyright; patent; trademark; legal protection and
enforcement; right checking; right certification
๓๐๑๑๑๒๓๕ กฎหมายแรงงาน
๓(๓-๐-๖)
Labour Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111205 Introduction of Public Law or has been
approved by lecturer
หลักกฎหมายแรงงาน ขอบเขต ลักษณะ วัตถุประสงค์และสวัสดิการแรงงาน สัญ ญา
จ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาของ
ศาลแรงงาน รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านแรงงาน
Principles of labour law, extents, nature, objectives; welfare of labour;
labour contract, labour relations, labour protection, Labour Court, procedure in labour
cases; international law on labour
๓๐๑๑๑๒๓๖ ศาลจาลองและการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
๒(๒-๐-๔)
Advocacy and Moot Court
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ และ
๓๐๑๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 3 0 1 1 1 2 1 9 Civil Procedure Law I and 30111221
Civil Procedure Law II or has been approved by lecturer
วิธีก ารการร่างคาฟ้ อ ง ค าให้ ก าร แถลงการณ์ และค าร้ อ งและการว่า ความในศาล
รวมทั้งปัญหาต่างๆในการดาเนินคดีโดยมีการจัดทาศาลจาลองขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาภาคปฏิบัติ
Drafting plaints, answers, arguments and motions; litigation in court;
simultation of litigation via moot court

๗๐

มคอ. ๒

๓๐๑๑๑๒๓๗ สัมมนากฎหมาย
๓(๓-๐-๖)
Seminar on Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสาคัญ ในกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Discussion and analysis of substantial issues pertaining to civil law,
criminal law, civil procedure law and criminal procedure law
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
สาขาวิชากฎหมายมหาชน
๓๐๑๑๑๓๑๑ กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๓(๓-๐-๖)
Law of Local Government Organizations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition 30111205 Introduction to Public Law or has been
approved by lecturer
โครงสร้างอานาจหน้าที่ขององค์การและบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน
พัสดุ หลักกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริหารท้องถิ่น การเข้าชื่อเสนอข้อบัญ ญั ติ
ท้องถิ่น รวมทั้งหลักกฎหมายและการดาเนินการควบคุมตรวจสอบการดาเนินการขององค์การและเจ้า
พนักงานองค์การส่วนท้องถิ่น
Structure, powers and duties of local government organization and their
officials; principle of local administration; legal principles of personnel management
property and stock; legal principle of the election of local councillors and
administrators; submission a petition for introducing the municipal law; laws for
conducting inspection the local government organizations and their officials
๓๐๑๑๑๓๑๒ กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ
๓(๓-๐-๖)
Public Procurement law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111205 Introduction of Public Law or has been
approved by lecturer
คานิยาม การใช้บังคับและการมอบอานาจ บทกาหนดโทษ คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ
การซื้อการจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า สัญญาและ
หลักประกัน การลงโทษผู้ทิ้งงาน การควบคุมและจาหน่ายพัสดุ การควบคุม และการจาหน่าย
๗๑

มคอ. ๒

Definintion of public procurement; application; authorization, penalty,
committee in charge of procurement; purchsing and contracting for work; engagement
of consultants; contracting for design and work supervision; exchange; lease; security;
penalty for person quiting from procurment programs; inventory control and written
off; borrowing; inventory control; written materials off; transitory provision
๓๐๑๑๑๓๑๓ กฎหมายการเดินอากาศ
๓(๓-๐-๖)
Air Navigation law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
Course Condition: None
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ คณะกรมการการบินพลเรือน บท
ทั่วไปว่าด้วยอากาศยาน การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน แบบอากาศยาน การผลิตอากาศ
ยาน และการควบคุม ความสมควรเดิน อากาศ ความสมควรเดิ น อากาศ หน่ วยซ่อม ผู้ ประจาหน้ าที่
สนามบินและเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ค่าบริการผู้โดยสารขาออก บริการในลาน
จอดอากาศยาน และบริการช่างอากาศ อุบัติเหตุ อานาจตรวจ ยึดและหน่วงเหนี่ยว
Convention on International Civil Aviation; Civil Aviation Board; General
provisions of Aircraft; registration and markings of aircraft; types of aircraft; aircraft
production and airworthiness control; airworthiness; repair station; personnel;
aerodrome and air navigation facility; ramp services; aircraft technical services; accident;
powers to inspect; seize and delay
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
๓๐๑๑๑๓๒๑ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
๓(๓-๐-๖)
International Trade Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อ น : ๓๐๑๑๑๒๑๐ เอกเทศสัญญา ๑ และ ๓๐๑๑๑๒๑๑
เอกเทศสัญญา ๒ หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111210 Specific Contracts I and 30111211
Specific Contracts II or has been approved by lecturer
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขสาคัญทางการค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งและการประกันภัยสินค้า การชาระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างประเทศ
Evolutions and sources of international trade law; international
economic law, the law applicable to international trade contract; key terms of
international trade; international sale contract; transportation and insurance payment;
international money transfer; dispute settlement of international trade

๗๒
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๓๐๑๑๑๓๒๖ กฎหมายการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๓(๓-๐-๖)
Electronic Transactions Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
Course Condition: None
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ กฎหมายลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐
The Electronic Transaction Act of Thailand 1999; the digital signature
and electronic documents; Computer-related Crime Act B.E 2550 (2007)
๓๐๑๑๑๓๒๓ กฎหมายการลงทุน
๓(๓-๐-๖)
Investment Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111205 Introduction to Public Law or has been
approved by lecturer
ความสาคัญของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
การลงทุ น หลั กเกณฑ์ ของกฎหมายเกี่ย วกับ การลงทุ น กฎหมายการประกอบอาชี พของคนต่างด้ าว
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ลงทุน รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของต่างประเทศ
Importance of investment in current Thai economy; government
investment policy; legal criteria of investment for foreigners; relevant financial institute
and investment laws; foreign investment laws
๒.๒.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่นมาเรียน
๓๐๑๑๑๔๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
๓(๓-๐-๖)
Introduction to Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
Course Condition: None
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมายไทย หลักตรรกศาสตร์เบื้องต้นที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการหาเหตุผล การรู้จักใช้เหตุและผล รวมถึงการ
นาเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับการบัญชี หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบัญชี แนวคิดและหลักการบัญชีที่สาคัญ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการกากับวิชาชีพบัญชี การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย เอกชนกับวัฏจักรทางเศรษฐกิจ การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และนัยต่อธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายและคาพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์สิน สัญญา
และละเมิด
Introduction to law study; sources of Thai law; basic logic for studying
legal science with emphasis on legal reasoning processes; utilization of causes and
๗๓

มคอ. ๒

effects; systematic presentation of ideas; relationship between law and accounting,
introduction to accounting; concept and principles on accounting; laws related to
accounting and supervision of accounting profession; economic analysis of relationship
between private law and economic circle; economic analysis and implication for
business; implication for business concerning property, contract and tort laws
๓๐๑๑๑๔๐๒ กฎหมายอาญา
๓(๓-๐-๖)
Criminal Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
Course Condition: None
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญาโทษและวิธีการเพื่อความปลอด
ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทาความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทาความผิดหลาย
บทหรือหลายกระทง การกระทาความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค ๑ หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒
และ ๓
General principles of criminal law; application of criminal law;
punishments and measures of safety; criminal liability; criminal attempt; principals and
supporters; concurrence of offences; recidive; prescription; laws applicable to petty
offences under the Penal Code, part I; legal principles of criminal offenses under the
Penal Code, Part II and III
๓๐๑๑๑๔๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓(๓-๐-๖)
Criminal Procedure Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
Course Condition: None
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญา หลักทั่วไป อานาจพนักงานสอบสวนและ
ศาล หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จาคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตร
พลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑
และภาค ๒ การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคาพิพากษา และคาสั่งการอุทธรณ์และ
ฎีกา การบังคับตามคาพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓ ,๔ ,๖ และ ๗
Legal provisions of criminal prosecution; general principles; authority of
inquiry officials and courts; summons and warrant; arrest; custody; detention; search;
autopsy; civil litigation relating to criminal case; as provided in part i and ii of the
Criminal Procedure Code; criminal prosecution; preliminary hearing trial; adjudication
and court decree; appeals to the Court of Appeal and the Supreme Court;
enforcement of judgment; costs; pardon; commutation, as provided in the division 3, 4,
6 and 7 of the Criminal Procedure Code
๗๔
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๓๐๑๑๑๔๐๔ กฎหมายปกครอง
๓(๓-๐-๖)
Administrative Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
Course Condition: None
หลั กทั่ วไปทางสารบั ญ ญั ติห ลัก วิธีส ารบัญ ญั ติ ชั้น เจ้ าหน้าที่ ฝ่ ายปกครอง คาสั่ ง ทาง
ปกครองการพิจารณาเรื่องทางปกครองอานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง การเพิกถอน
คาสั่งทางปกครองการขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง หลักการสาคัญของกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หลักความรับผิดของฝ่าย
ปกครอง หลักความรับผิดทางปกครองในแนวคาพิพากษาของศาลไทยความแตกต่างระหว่างความรับผิด
ทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่ง แนวคิดของการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ วิธีก ารให้ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
หลักทั่วไปและลักษณะสาคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง การกระทาทางปกครอง ผลบังคับของ
คาสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร แนวคิด โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของ
ศาลปกครอง หลักการสาคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่ชั้นเริ่มคดี ชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงการนั่ง
พิจารณาคดีชั้นพิพากษาคดี จนถึงการบังคับคดีตามคาพิพากษา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Substantive and procedural principles of administrative law relating to
administrative acts; administrative order; administrative procedure; discretionary power;
internal control of administrative acts; revocation of administrative acts; request for
retrial; administrative execution and committee on administrative procedure. Key
principles of the law on liability for wrongful acts of officials, principles of
responsibility of administrators, principles of administrative liability according to Thai
court’s judgment, differences between administrative liability and civil liability; concept
on providing people the rights of official information inspection; process to access to
official information under Official Information Act; general principles and important
characteristics of administrative law; administrative organs; administrative act; legal
effect of administrative act; revocation of administrative act; administrative execution;
procedures performed by administrative officials; public service; administration of state
organs; concepts, structure and jurisdiction of administrative court; principles of
administrative procedure; fact searching, hearing, sentencing and executing a judgment
under the Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court
Procedure
๓๐๑๑๑๔๐๕ การคุ้มครองสิทธิเด็ก
Children Right Advocacy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี

๓(๒-๒-๕)
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Course Condition: None
แนวคิดและหลักการในการคุ้มครองสิทธิเด็ก การประยุกต์ใช้สาระสาคัญ ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
ดูแลคุ้มครองเด็ก
Concepts and principles to protect children's rights; application of the
International Declaration on Children's Rights and other laws related to children's rights
and protection of children; laws related to organizing the learning experience of
children
๓๐๑๑๑๔๐๖ กฎหมายธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
Business Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
Course Condition: None
ความรู้เกี่ยวกั บ ธุรกิจ สภาพแวดล้อ มทางกฎหมายธุรกิ จ กฎหมายหลั กทรัพ ย์และ
กฎหมายด้ า นอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วของกั บ ธุ รกิ จ กระบวนการยุ ติ ธ รรม การระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยศาลและ
อนุญาโตตุลาการนอกนอกศาล ความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจในด้านต่าง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับตรา
สารทางการเงิน ตราสารทุน และตราสารหนี้
Basic knowledge of business; legal environment of business; securities
laws and other laws related to the business; justice system; settlement of disputes by
arbitration; legal liability of businesses in various fields; laws related to financial
instruments; equity and debt
๓๐๑๑๑๔๐๗ ภาษีอากร ๑
๓(๓-๐-๖)
Taxation I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
Course Condition: None
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากร
แสตมป์
Principles and provision on tax law; evaluation of taxation under the the
Revenue Code and other tax laws including personal income tax, corporate income
tax, VAT, withholding tax; basic knowledge of tariffs, excise tax and stamp duty
๓๐๑๑๑๔๐๘ ภาษีอากร ๒
Taxation II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
Course Condition: None
๗๖
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แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัญ ชีและการภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การ
ปรับปรุงกาไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกาไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทารายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพภากร การยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
The differences between the recognition of revenues and expenses in
accordance with tax and accounting principles; creating a spreadsheet to calculate the
tax under the revenue Code; improving financial accounting net income tax;
preparation of reports related to tax revenue; submitting tax and revenue form
๓๐๑๑๑๔๐๙ กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
Laws and Ethics in Information Technology
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
Course Condition: None
กฎหมายเบื้ อ งต้ น กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละกฎหมายคุ้ ม ครอง
กฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายการค้าระหว่างประเทศสาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to law; intellectual property law; copyright; patent;
trademark; telecommunications law; international trade law on information technology;
electronic commerce law; ethics in information technology
๓๐๑๑๑๔๑๐ กฎหมายและข้อกาหนดทางกีฬา
๓(๓-๐-๖)
Law and legal Aspects of Sports
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
Course Condition: None
กฎระเบียบทางการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการดาเนินงาน
ทางการกีฬา กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุทางการกีฬา ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของผู้ควบคุมกีฬาและองค์กรต่าง ๆ ข้อกาหนดในการฟ้องร้องในทางคดีแพ่งทางอาญาและการ
เรียกร้องค่าสินไหมชดเชย การประกันสุขภาพและการประเมินผลการสูญเสียสมรรถภาพจากกิจกรรม
กีฬา
The legal aspects of Sports of Thailand Sports Authority; the
administration and operation of sports; laws pertaining to sport accidents and injuries,
legal responsibilities of sport supervisors and organizations; regulations regarding civil
and criminal suit proceedings, claiming for compensation, health insurance and
assessment of the loss of sport efficiency
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เอกสารแนบหมายเลข ๒
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร

๗๘
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ประวัติและผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล นายเจษฎา ไชยตา
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓๔๘๙๙๐๐๒๐๑xxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง ๐๑๖๗ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ หรือ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
๗ ปี ๑ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สาขาวิชา
กฎหมายมหาชน
กฎหมาย

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๒

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปภาระงานสอน (ภาค/สัปดาห์/สอน.ม.จานวน ช)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๒๕๕๙
๒๘ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๑๒ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๒๕๕๘
๒๘ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๓๖๐
๘. รายละเอียดของผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
บุญเลิศ โพธิ์ขา และเจษฎา ไชยตา. (๒๕๕๘). สิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร. การประชุมวิชาการ
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “ความปลอดภัยใน
การเดินและการใช้จักรยาน”. (หน้า ๓๘ – ๔๘). กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ.
๘.๓ หนังสือ/ตารา
๘.๔ ผลงานอื่นๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่าง ๆ
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายเจษฎา ไชยตา)
วันที่ ..............เดือน..........................พ.ศ.............
๗๙

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภธิดา สุกใส
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๑๔๐๙๙๐๐๔๗๖xxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ ป ระจ าต าแหน่ ง ๓๐๐๕๐ สั ง กั ด คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ บรรจุ เมื่ อ วั น ที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรือ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง ปัจจุบัน
๑ ปี ๔ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สาขาวิชา
กฎหมายอาญา
กฎหมาย

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๔

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปภาระงานสอน (ภาค/สัปดาห์/สอน.ม.จานวน ช)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๒๘ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๑๒ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
-

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
สุภธิดา สุกใส. (๒๕๖๐). สาระสาคัญ ของร่างพระราชบัญ ญั ติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. การ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics
National and International Conference 2017 (RTBEC 2017) หั ว ข้ อ “ Business
Challenges 2025”, (หน้า ๒๙๑-๓๐๗). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สุรศักดิ์ แสนพรหม, สุภธิดา สุกใส และนิพนธ์ กัลยาเรือน. (๒๕๖๐). การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
ยุติ ธ รรมภายใต้ ป ระเทศไทย ๔.๐. การประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ ด้ า นการบริ ห ารกิ จ การ
สาธารณะ ครั้งที่ ๔ หั วข้อ “การบริห ารกิ จการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย ๔.๐”, (หน้ า
๑๒๖๘-๑๒๘๒.) ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.
๘.๓ หนังสือ/ตารา
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่าง ๆ
-

๘๐

มคอ. ๒

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสาวสุภธิดา สุกใส)
วันที่ ..............เดือน..........................พ.ศ.............

๘๑

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล นายบุญเลิศ โพธิ์ขา
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓๖๔๐๔๐๐๕๙๙xxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ ครูชานาญการพิเศษ
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง ๐๑๖๗ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๑๓ หรือ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง ปัจจุบั น
๒๓ ปี ๒ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๔๙

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สรุปภาระงานสอน (ภาค/สัปดาห์/สอน.ม.จานวน ช)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๒๘ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๑๒ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๒๘ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๓๖๐

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๘. รายละเอียดผลงานวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
บุญเลิศ โพธิ์ขา. (๒๕๕๙). ปัญหาของกฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ๔(๓),
๑๕-๒๒.
บุญเลิศ โพธิ์ขา. (๒๕๕๗). การกระทาความผิดของครูที่มีผลกระทบต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๑. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ๖(๒), ๗๘-๘๖.
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
บุญเลิศ โพธิ์ขา และเจษฎา ไชยตา. (๒๕๕๘). สิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร. การประชุมวิชาการ
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “ความปลอดภัยใน
การเดินและการใช้จักรยาน”. (หน้า ๓๘ – ๔๘). กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ.
๘.๓ หนังสือ/ตารา
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่าง ๆ
-

๘๒

มคอ. ๒

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นายบุญเลิศ โพธิ์ขา)
วันที่ ..............เดือน..........................พ.ศ.............

๘๓

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓๔๘๙๙๐๐๐๕๕xxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ ป ระจ าตาแหน่ ง - สังกัด คณะศิล ปศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ บรรจุเมื่ อ วั นที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๖ หรือ สัญญาจ้างเลขที่ ก๓๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ๓ ปี
๑๐ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๒๘

กฎหมาย
กฎหมาย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สรุปภาระงานสอน (ภาค/สัปดาห์/สอน.ม.จานวน ช)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๒๘ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๑๒ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๒๘ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๑๒ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
สุรศักดิ์ แสนพรหม, สุภธิดา สุกใส และนิพนธ์ กัลยาเรือน. (๒๕๖๐). การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
ยุติ ธ รรมภายใต้ ป ระเทศไทย ๔.๐. การประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ ด้ า นการบริ ห ารกิ จ การ
สาธารณะ ครั้งที่ ๔ หั วข้อ “การบริห ารกิ จการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย ๔.๐”, (หน้ า
๑๒๖๘-๑๒๘๒.) ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.
๘.๓ หนังสือ/ตารา
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่าง ๆ
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายสุรศักดิ์ แสนพรหม)
วันที่ ..............เดือน..........................พ.ศ.............
๘๔

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล นายนิพนธ์ กัลยาเรือน
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓๔๗๙๙๐๐๑๓๖xxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ ป ระจ าตาแหน่ ง - สังกัด คณะศิล ปศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ บรรจุเมื่ อ วั นที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๖ หรือ สัญญาจ้างเลขที่ ก๓๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง ปัจจุบั น
๓ ปี ๑๐ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๓๐

กฎหมาย
กฎหมาย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สรุปภาระงานสอน จานวน)ช (ภาค/สัปดาห์/สอน.ม.
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๒๘ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๑๒ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๒๘ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์
๑๒ ชั่วโมง/๑ สัปดาห์

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
สุรศักดิ์ แสนพรหม, สุภธิดา สุกใส และนิพนธ์ กัลยาเรือน. (๒๕๖๐). การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
ยุติ ธ รรมภายใต้ ป ระเทศไทย ๔.๐. การประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ ด้ า นการบริ ห ารกิ จ การ
สาธารณะ ครั้งที่ ๔ หั วข้อ “การบริห ารกิ จการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย ๔.๐”, (หน้ า
๑๒๖๘-๑๒๘๒.) ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.
๘.๓ หนังสือ/ตารา
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่าง ๆ
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายนิพนธ์ กัลยาเรือน)
วันที่ ..............เดือน..........................พ.ศ.............
๘๕

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๓
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

๘๖

มคอ. ๒

๘๗

มคอ. ๒

๘๘

มคอ. ๒

เอกสารแนบหมายเลข ๔
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

๘๙

มคอ. ๒

๙๐

มคอ. ๒

๙๑

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๕
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิติศาสตร์
หลักสูตรใหม่พ .ศ.๒๕๕๖

หมายเหตุ

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.๒๕๖๑

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์

คงเดิม

จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต

ลดลง

โครงสร้างหลักสูตร
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา
๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา
๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์

๓๓
๑๕
๙
๙

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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๓๓
๑๕
๖
๖
๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คงเดิม
ปรับชื่อกลุ่มวิชา

มคอ. ๒

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ .ศ.๒๕๕๖
โครงสร้างหลักสูตร(ต่อ)
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๕
๒.๑. วิชาแกน(วิชาชีพพื้นฐาน)
๙๖
๒.๒. วิชาชีพ
๙
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(เดิม)
*๑. นายเจษฎา ไชยตา
*๒. นายเอื้อ
มูลสิงห์
๓. นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
๔. นายนิพนธ์ กัลยาเรือน
๕. นายบุญเลิศ โพธิ์ขา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.๒๕๖๑
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร(ต่อ)
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑. วิชาแกน(วิชาชีพพื้นฐาน)
๒.๒. วิชาชีพ
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ใหม่)
*๑. นายเจษฎา
ไชยตา
*๒. นายบุญเลิศ โพธิ์ขา
๓. นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
๔. นายนิพนธ์
กัลยาเรือน
๕. นางสาวสุภธิดา สุกใส
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๑๐๔
๙๕
๙
๖

หมายเหตุ

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิ
หน่วยกิต

ปรับลด

ปรับเพิ่ม

มคอ. ๒

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ .ศ.๒๕๕๖
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ – พื้นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน)
๓๐๑๑๑๒๐๑ นิติปรัชญา
๒ (๒-๐-๔)
Legal Philosophy
๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
Introduction of Public Law
๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
๓(๓-๐-๖)
Civil Law : General Principles
๓๐๑๑๑๒๐๙ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอก ๓(๓-๐-๖)
สั่ง และลาภมิควรได้
Wrongful Acts, Management of
Affairs without Mandate and
Undue Enrichment Law
๓๐๑๑๑๒๑๒ กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและ ๓(๓-๐-๖)
ทรัพย์สิน
Secured Transactions
๓๐๑๑๑๒๒๒ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
๒ (๒-๐-๔)

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.๒๕๖๑
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

๓๐๑๑๑๒๒๕ นิติปรัชญา
Legal Philosophy
๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Introduction of Public Law
๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
Civil Law : General Principles
๓๐๑๑๑๒๐๙ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอก
สั่ง และลาภมิควรได้
Wrongful Acts, Management of
Affairs without Mandate and
Undue Enrichment
๓๐๑๑๑๒๑๒ กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและ
ทรัพย์สิน
Security Transactions
๓๐๑๑๑๒๒๒ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
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หมายเหตุ
หน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)

ปรับรหัสวิชา

๒ (๒-๐-๔) ปรับลดหน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔) ปรับลดหน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔) ปรับลดหน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔) ปรับลดหน่วยกิต
๓(๓-๐-๖) ปรับเพิ่มหน่วยกิต

มคอ. ๒

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ .ศ.๒๕๕๖
Criminal Procedure Law 2
๓๐๑๑๑๒๒๙ กฎหมายปกครอง
Administrative Law

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.๒๕๖๑
๓(๓-๐-๖) ๓๐๑๑๑๒๒๙
๓๐๑๑๑๒๓๐

๓๐๑๑๑๒๓๑
๓๐๑๑๑๒๓๐ กฎหมายภาษีอากร
Taxation Law
๓๐๑๑๑๒๓๑ กฎหมายล้มละลาย
Bankruptcy Law
๓๐๑๑๑๒๓๒ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
๓๐๑๑๑๒๓๓ กฎหมายแรงงาน
Labour Law
๓๐๑๑๑๒๓๔ ศาลจาลองและการจัดทาเอกสารทาง
กฎหมาย
Advocacy and Moot Court

๒(๒-๐-๔) ๓๐๑๑๑๒๓๒
๓(๓-๐-๖) ๓๐๑๑๑๒๓๓
๓(๓-๐-๖) ๓๐๑๑๑๒๓๔
๓(๓-๐-๖) ๓๐๑๑๑๒๓๕
๓(๓-๐-๖) ๓๐๑๑๑๒๓๖
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Criminal Procedure Law 2
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
Administrative Procedure Law
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Administrative Court and
Administrative Court Procedure
Law
กฎหมายการคลัง
Public Finance Law
กฎหมายภาษีอากร
Taxation Law
กฎหมายล้มละลาย
Bankruptcy Law
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
กฎหมายแรงงาน
Labour Law
ศาลจาลองและการจัดทาเอกสารทาง
กฎหมาย
Advocacy and Moot Court

หมายเหตุ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
เปิดรายวิชาใหม่

๒(๒-๐-๔)

เปิดรายวิชาใหม่

๒(๒-๐-๔)

ปรับรหัสวิชา

๓(๓-๐-๖)

ปรับรหัสวิชา

๓(๓-๐-๖)

ปรับรหัสวิชา

๓(๓-๐-๖)

ปรับรหัสวิชา

๒(๒-๐-๔)
ปรับรหัสวิชาและ
ปรับลดหน่วยกิต

มคอ. ๒

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ .ศ.๒๕๕๖

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.๒๕๖๑
๓๐๑๑๑๒๓๗ สัมมนากฎหมาย
Seminar on Law

วิชา -เฉพาะบังคับ
๓๐๑๑๑๓๑๑ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
Administrative Procedure Law
๓๐๑๑๑๓๑๒ กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
Administration of Local
Administrative Organizations Law
๓๐๑๑๑๓๑๓ กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบ การใช้
อานาจของรัฐ
Law on the Control of
Administrative Authority
๓๐๑๑๑๓๑๔ กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
Law on Public Personnel
Management
๓๐๑๑๑๓๒๔ กฎหมายการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Transactions Law

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖) ๓๐๑๑๑๓๑๑ กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
Administration of Local
Administrative Organizations Law
๓(๓-๐-๖) ๓๐๑๑๑๓๑๒ กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ
Public Procurement law
๓(๓-๐-๖) ๓๐๑๑๑๓๑๓ กฎหมายการเดินอากาศ
Air Navigation law
๓(๓-๐-๖)

หมายเหตุ
๓(๓-๐-๖)

เปิดรายวิชาใหม่

ปรับเนื้อหา
รายวิชาและปรับ
เป็นวิชาแกน
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา
๓(๓-๐-๖)

ยกเลิกรายวิชา
เดิมและเปิด
รายวิชาใหม่

๓(๓-๐-๖)

ยกเลิกรายวิชา
เดิมและเปิด
รายวิชาใหม่
ยกเลิกรายวิชา
เดิม

มคอ. ๒
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มคอ.๒

๙๗

มคอ. ๒

๑๐๘

มคอ. ๒

๑๐๙

มคอ. ๒

๑๑๐

มคอ. ๒

๑๑๑

มคอ. ๒

๑๑๒

มคอ. ๒

๑๑๓

มคอ. ๒

๑๑๔

มคอ. ๒

๑๑๕

มคอ. ๒

๑๑๖

มคอ. ๒

๑๑๗

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๗
หลักเกณฑ์สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

๑๑๘

มคอ. ๒

๑๑๙

มคอ. ๒

๑๒๐

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๘
หลักเกณฑ์สานักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

๑๒๑

มคอ. ๒

๑๒๒

มคอ. ๒

๑๒๓

มคอ. ๒

๑๒๔

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๙
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม

๑๒๕

มคอ. ๒

๑๒๖

มคอ. ๒

๑๒๗

มคอ. ๒

๑๒๘

มคอ. ๒

๑๒๙

มคอ. ๒

๑๓๐

มคอ. ๒

๑๓๑

มคอ. ๒

๑๓๒

มคอ. ๒

๑๓๓

มคอ. ๒

๑๓๔

มคอ. ๒

๑๓๕

มคอ. ๒

๑๓๖

มคอ. ๒

๑๓๗

มคอ. ๒

๑๓๘

มคอ. ๒

๑๓๙

มคอ. ๒

๑๔๐

มคอ. ๒

๑๔๑

มคอ. ๒

๑๔๒

มคอ. ๒

๑๔๓

