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ก 

คำนำ 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำขึ้นเพ่ือให้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตผ่านการรับรองจากสำนักงานอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐  และสภาอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ เมื่อวันที่ ๑ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สารบัญ 
                หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
หมวดที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป                                                                                                        

ก 
ข 
๑ 

 ๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร                                                                      ๑ 
 ๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
 ๓.   วชิาเอก  ๑ 
 ๔.   จำนวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๑ 
 ๕.   รูปแบบของหลักสูตร ๑ 
 ๖.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 
 ๗.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 
 ๘.   อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ๒ 
 ๙.   ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ     

      หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 
๓ 
๔ 

 ๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา 
  ในการวางแผนหลักสูตร 

 
๔ 

 ๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ  
      เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๕ 

 ๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอ่ืน 
      ของสถาบัน 
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หมวดที่  ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  ๗ 
 ๑.   ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ๗ 
 ๒.   แผนพัฒนาปรับปรุง (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2568) 9 
หมวดที่  ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 ๑.   ระบบการจัดการศึกษา 10 
 ๒.   การดำเนินการหลักสูตร 10 
 ๓.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ๑๓ 
หมวดที่  ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  28 
 ๑.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   28 
 ๒.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   29 
 ๓.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
36 

 ๔.   ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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111 
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๑ 
 

รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  

คณะ/วิทยาลัย   ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร:    ๒๕๕๖๐๒๖๑๑๐๐๕๕๒ 
 ภาษาไทย:        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
    ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Laws   
 
๒.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อปริญญาภาษาไทย       ชือ่เต็ม:  นิติศาสตรบัณฑิต  
              ชื่อย่อ:   น.บ. 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม:  Bachelor of Laws   
              ชื่อย่อ:   LL.B.  
  
๓.   วิชาเอก            -ไม่มี- 
 
๔.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

           จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๓2 หน่วยกิต 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑  รูปแบบของหลักสูตร ระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๕.๒  ประเภทของหลักสูตร 
            ๕.๒.๑ หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร  ๔  ป ี
    หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร....................ปี 
 ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   
              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
        หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
 
 
 



 

๒ 
 

      ๕.๓  ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
             จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
             จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
             จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     ๕.๔  การรับเข้าศึกษา 
             รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
             รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ  
             รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประทศทีม่ีความรู้ภาษาไทยในระดับดี 
     ๕.๕  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
             เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
             เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
     ๕.๖  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
             ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
             ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา  
             อ่ืน ๆ  
 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
     ๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ  .ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
     ๖.๒ เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ : ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     ๖.๓ การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม        
ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ วันที่  ๒๔  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 
วันที่  11  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564    

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที ่2/2564 วันที่ 23 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
      หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

๘.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 ๘.๑  ทนายความ  
 ๘.๒  ตำรวจ  
 ๘.๓  นิติกร  
 ๘.๔  อาจารย์ 
 ๘.๕  นายทหารพระธรรมนูญ  
 ๘.๖  ปลัดอำเภอ  
 ๘.๗  นักกฎหมายกฤษฎีกา 
 ๘.๘  ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย 
  



 

๓ 
 

๙. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร 
     ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับที่ 
ชื่อ –นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด: สาขาวิชา 

สถาบัน: ปีที่สำเร็จการศึกษา 

จำนวน 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๑ นายเจษฎา ไชยตา  

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์  
น.ม. (กฎหมายมหาชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 
พ.ศ. ๒๕๕๒  
น.บ.ท. (กฎหมาย) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา: พ.ศ. ๒๕๔๗  
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ:  
พ.ศ. ๒๕42 
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: พ.ศ. 
๒๕๔๒  

1  
 
 
 

๒ นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช 
ตำแหน่งทางวิชาการ : 
อาจารย์ 

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

๑  
 

๓ นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง: พ.ศ. 
๒๕๕4 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช: 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

1 
 

๔ นายสุรศักดิ์ แสนพรหม 
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์  

น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง: พ.ศ. 
๒๕๕๑  
น.บ.ท. (กฎหมาย) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา: พ.ศ. ๒๕50 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ:  
พ.ศ. ๒๕39 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง: พ.ศ. 
๒๕๒๘  

๒  
 

๕ นายณัฐภณ อันชัน 
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์  

น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม: พ .ศ.  
๒๕๕๙  
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: 
พ .ศ.  ๒๕๕๖   

๑  
 

 

 
 
 



 

๔ 
 

๙.๒ อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ คน 

ลำดับที่ 
ชื่อ –นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด: สาขาวิชา 

สถาบัน: ปีที่สำเร็จการศึกษา 

จำนวน 
ผลงานทาง
วิชาการ 

(๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๑ นายเจษฎา ไชยตา  

ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์  

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: พ.ศ. ๒๕๕๒  
น.บ.ท. (กฎหมาย) สำนักอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา: พ.ศ. ๒๕๔๗  
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ:  
พ.ศ. ๒๕42 
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 
พ.ศ. ๒๕๔๒  

1  
 
 
 

๒ นางสาวชไมพร ไทยดำรง
เดช 
ตำแหน่งทางวิชาการ : 
อาจารย์ 

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

๑  
 

๓ นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง: 
พ.ศ. ๒๕๕4 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ
ราช: พ.ศ. ๒๕๔๙ 

1 
 

๔ นายสุรศักดิ์ แสนพรหม 
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์  

น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง: 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
น.บ.ท. (กฎหมาย) สำนักอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา: พ.ศ. ๒๕50 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ:  
พ.ศ. ๒๕๓9 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง: 
พ.ศ. ๒๕๒๘  

๒ 
 

๕ นายณัฐภณ อันชัน 
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์  

น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม: 
พ  .ศ. ๒๕๕๙  
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม: พ .ศ.  ๒๕๕๖   

๑ 
 

 

 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 



 

๕ 
 

๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
       ๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       หลังจากการรัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้
ประชาชนมีความสนใจด้านการเมืองและด้านกฎหมายมากขึ้น ประกอบกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ซึ่งมีการกำหนดกลไกทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ ในรูปแบบใหม่ ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัว
และให้ความสนใจในการแสดงความคิดเห็นต่อรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง ในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านทาง
การเมืองเช่นนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ดังนั้น มหาวิทยาลัยนครพนม จึงมีความ
จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม
ตามมาตรฐานหลักวิชาชีพนักกฎหมายและตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน โดยใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ทำการปรับปรุงเพ่ิมเติมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
กฎหมายการคลัง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ดำเนินการประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้
มหาวิทยาลัยซึ่งทำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัญฑิตจะต้องทำการปรับปรุงหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ภายในปี ๒๕๖๓ 
 ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   การเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และการก้าวเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน ประกอบกับการประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ก่อให้เกิดการ
ขยายตัว อย่างกว้างขวางทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง ส่งผลให้สินค้าและบริการต่างๆ หลั่งไหลเข้ามาใน
จังหวัดนครพนมมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคราชการซึ่งทำหน้าที่ใน
การควบคุมกำกับดูแล  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐซึ่งหน้าที่ในการกำกับดูแลจะต้องมีบุคลากรซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับดูแลมิให้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ขึ้นในสังคมซึ่งเป็นเหตุผลให้มหาวิทยาลัยนครพนมจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายที่มีความรู้
และความสามารถที่ตอบสนองความต้องการของจังหวัดนครพนมและสังคมได ้โดยในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายการบิน และกฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 

๑๒.  ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 
       ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร  

   การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างกว้างขวาง หน่วยงาน
ต่างๆ ในสังคมไทยจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มหาวิทยาลัย
นครพนมซึ่งเป็นสถาบันในการผลิตบัณฑิตจึงต้องเร่งปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในการผลิตบุคลากร
ด้านกฎหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยนครพนมจึงมีความ
จำเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการผลิตบุคลากรด้านกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเข้าใจใน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยบุคลากรด้านกฎหมายดังกล่าวจะต้องดำรงตนตามมาตรฐานของวิชาชีพ



 

๖ 
 

นักกฎหมายมิใช่โอนเอียงไปตามกระแสสังคมโดยปราศจากเหตุผลรองรับและเหตุผลดังกล่าวจะต้องเป็น
เหตุผลทางกฎหมายตามหลักนิติรัฐ   
        ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

         ผลกระทบจากสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยนครพนมในการผลิตบุคลากรและพัฒนาสังคมโดยตรง ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
๒๕๖๑ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการ
ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน
และในชีวิตประจำวันได้ โดยยึดถือความสุจริตและจริยธรรมของวิชาชีพเป็นหลัก 

 
๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  
       ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรอ่ืนที่นำมากำหนดในหลักสูตรนี้ ได้แก่ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓0 หน่วยกิต 
        ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนำไปใช้ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๑๒ หน่วยกิต 
 ๓๐๑๑๑๔๐๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย   ๓(๓-๐-๖) 
  Introduction to Law  
  (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 
 ๓๐๑๑๑๔๐๓ กฎหมายอาญา  ๓(๓-๐-๖) 
  Criminal Law 
  (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 
 ๓๐๑๑๑๔๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ๓(๓-๐-๖) 
  Criminal Procedure Law 
  (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 
 ๓๐๑๑๑๔๐๘    กฎหมายปกครอง   ๓(๓-๐-๖)
  Administrative Law 
  (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
   13.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กำกับดูแลดำเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา 
 13.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
โดยพิจารณาสาระกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผล 
 13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับคณะ/หน่วยงานในการบริหาร
จัดการรายวิชา เช่น อาจารย์ผู้สอน และการจัดตารางเวลาเรียน ตารางสอบ 
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หมวดที่ ๒   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
         ๑.๑ ปรัชญา 
                มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านกฎหมายโดยเน้นหนักการศึกษากฎหมายด้านการส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นและการค้าระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ในการใช้กฎหมายตามหลักสุจริต 
 ๑.๒  ความสำคัญของหลักสูตร  
               หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญแก่การศึกษากฎหมายเพ่ือปรับใช้
กับสถานการณ์ของสังคมเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและเป็น
หลักสูตรที่ให้ความสำคัญแก่การศึกษากฎหมายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การค้าระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้  

ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปัจจุบันจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ.1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ . ๒๕๕๘ และปรับปรุงหลักสูตรจากข้อเสนอแนะ
การประชุมวิพากษ์หลักสูตรที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าได้เสนอให้ปรับปรุง
หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ ์เศรษฐกิจและสังคม  
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
       เพ่ือผลิตนิติศาสตรบัณฑิต ให้มีสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
                 ๑.๓.๑ มีความรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติท่ี
สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมายและมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตื่นตัวต่อ
ปัญหากฎหมายที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ  
                 ๑.๓.๒ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพ้ืนฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี 
หลักการแนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยขององค์กรตุลาการและ
สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหา
ข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม และสามารถ 
บูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ  
                 ๑.๓.๓ มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ตลอดถึงการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาอันเป็นทักษะที่สำคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย มี
ความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
เพ่ือนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี ทั้งนี้  
โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข หรือจำนวน ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการทำความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น มีความสามารถในการวิพากษ์ 
วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอ่ืนอันเป็นทักษะที่สำคัญของการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย เพ่ือนำไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร



 

๘ 
 

และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
                 ๑.๓.๔ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและ
ให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่างของความเห็น มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความ
หลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทนและใช้สิทธิเสรีภาพโดย 
ไม่กระทบผู้อ่ืน และมีจิตสำนึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม  
                 ๑.๓.๕ มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย มีความสามารถในการสื่อสาร
และการนำเสนอ ตลอดจนการตั้งคำถาม หรือการตอบคำถามท่ีชัดเจนทำให้บุคคลอ่ืนเข้าใจได้ง่าย มี
ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เหมาะสมแก่กรณี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การสื่อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบ
วิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี และมีทักษะในการค้นหา ทำความเข้าใจ และนำไปใช้ซึ่ง
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือจำนวนสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้กฎหมายการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย 
และกำหนดนโยบายที่เก่ียวข้อง  
๑.๔ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น  
       ๑.๔.๑ มีความรู้ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นและมี
ความสำคัญสำหรับการนำไปปรับใช้กับกฎหมายอ่ืนๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปหรือค้นคว้าวิจัย
หรือในการประกอบวิชาชีพ   
 ๑.๔.๒ สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีนิติทัศนะ คุณธรรม
และจริยธรรม   
 ๑.๔.๓ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริง
ปัญหาข้อกฎหมายอย่างมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนและสามารถหาข้อยุติหรือเสนอ
ทางเลือกโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม  
 ๑.๔.๔ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเก้ือกูลและเป็นกัลยาณมิตร มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติรวมไปถึงมีจิตใจให้ความใส่ใจแก่บุคคลหรือสังคม 
ที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส  
 ๑.๔.๕ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมายหรืออาชีพอ่ืนตามควรแก่กรณี 
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๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
 

 แผนการพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ 
 

 หลักฐาน/ตัวบง่ชี ้

๑. ด้านการบริหารหลักสูตร 
ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร 

๑) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตลอดเวลา
การเปิดหลักสูตร 
๒) การเทียบหลักสูตรนี้กับหลักสูตรของ
สถาบนัอ่ืน 
๓) ประเมินหลักสูตรภายใน ๕ ปี และนำ
ผลการประเมินมาพฒันาปรับปรุง
หลักสูตร 

๑) คำสั่งแต่งตัง้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒) ผลการศึกษาวิเคราะห์การเทยีบหลักสูตร 
๓) ผลการประเมนิหลักสูตร 

๒. ด้านการบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน  

- จัดหาตำราและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

- จำนวนหนังสือ อุปกรณ์และสือ่การเรียน
การสอน 

๓. ด้านการบริหารคณาจารย ์ ๑) กำหนดคุณสมบตัิอาจารย์ใหม่ 
๒) อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรม  
ด้านทักษะการสอน การวัด ประเมินผล 
๓) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ 
งานวิจยั ตำรา สื่อ นวัตกรรม 

๑) ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 

๔ ด้านการบริหารบุคลากร
สายสนับสนนุ 

- อบรมทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากร
เพื่อรองรับนักศึกษาต่างประเทศ 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

๕. ด้านการสนับสนุนและการ
ให้คำแนะนำนักศึกษา 

- อบรมทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน
ให้นักศึกษา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

๖. ด้านความต้องการ
ตลาดแรงงาน สังคม หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๑) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใชบ้ณัฑิต
ภายใน 5 ป ี
๒) สำรวจความต้องการ/คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์จากผู้ใช้บณัฑิต   

๑) รายงานประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
๒) รายงานผลการสำรวจความต้องการ/
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์จากผู้ใช้
บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 

หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ 
            จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ  
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๒  (เอกสารหมายเลข ๖) 
     ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
             มีภาคฤดูร้อน  
              ไม่มีภาคฤดูร้อน 
     ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
             ไม่มี   
             มี  

 ใช้ระบบทวิภาค ในกรณีระบบปกติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การรับโอนนักศึกษาและเทียบโอนผลการศึกษา เรื่อง การรับ
โอนนักศึกษาและเทียบโอนผลการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๖)  

๒.  การดำเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
               วัน-เวลาราชการ       
      นอกวันเวลาราชการ     
                    ภาคการศึกษาท่ี   ๑ เดือนมิถุนายน     ถึงเดือนตุลาคม 

          ภาคการศึกษาท่ี   ๒     เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมีนาคม 
 ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

       ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘   และระเบียบมหาวิทยาลัย
นครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๔ 
        ๑. หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอน 
ปลายหรือเทียบเท่า  
       ๒. หลักสูตรปริญญาตรีโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาอ่ืน 
       ๓. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
               ๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
         ๕. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีสาขานั้น ๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม หรือที่เก่ียวข้องกับการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  
 
 



 

๑๑ 
 

  ๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
          ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ   

              ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
              การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
              นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 

 ๒.๔  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓    
         จัดสอนเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการเตรียมพื้นฐานก่อนการเรียน 
     จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย  และการแบ่งเวลา 
              จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่
นักศึกษา  และให้เน้นย้ำในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
              จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น 
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
จากอาจารย์ผู้สอนและจัดกิจกรรมเสริมถ้าจำเป็น 
       ๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี :  ระบบปกติ ปีละ ๘๐ คน 
 

ระดับชั้นปี 
 

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

ชั้นปีที่ ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ชั้นปีที่ ๔ - - - ๘๐ ๘๐ 

รวมจำนวนนักศึกษา 80 160 240 ๓๒๐ ๓๒๐ 
จำนวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะสำเร็จการศึกษา 
- - - ๘๐ ๘๐ 

 
๒.๖ งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากแผ่นดินและเงินรายได้ ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
           ๒.๖.๑ งบประมาณารายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,728,000 3,456,000 5,184,000 6,912,000 6,912,000 

๒.  ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
ตามรายการ 

0 0 0 0 0 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 

รวมรายรับ 1,984,000 3,712,000 5,440,000 7,168,000 7,168,000 



 

๑๒ 
 

๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร           
    1.1 หมวดเงินเดือน 1,578,000 1,656,900 1,739,800 1,826,800 1,918,100 

    1.2 หมวดค่าใช้จ่าย
ประจำอัตราที่ต้องการใหม่ 

0 0 0 0 0 

2. งบดำเนินการ           
    2.1 หมวดค่าตอบแทน 23,400 16,400 11,700 9,400 9,400 
    2.2 หมวดค่าใช้สอย 10,000 7,000 5,000 4,000 4,000 
    2.3 หมวดค่าวัสดุ 6,700 4,700 3,400 2,667 2,700 
    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 23,400 16,400 11,700 9,400 9,400 
3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 
4. งบลงทุน           
    4.1  หมวดครุภัณฑ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
5. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

297,600 928,000 1,360,000 1,792,000 1,792,000 

6. งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 
รวมรายจ่าย 1,969,100 2,659,400 3,161,600 3,674,300 3,765,600 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 14,900 1,052,600 2,278,400 3,493,700 3,402,400 
จำนวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 24,700 16,700 13,200 11,500 11,800 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/หัว  
ตลอดหลักสูตร 

64,900 

จุดคุ้มทุนของหลักสูตร 
(จำนวนนักศึกษา) 

80 97 194 293 291 

 
             หมายเหตุ:       ค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบปกติ ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท 

     ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

๒.๗  ระบบการศึกษา  
             แบบชั้นเรียน 
             แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
             แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
             แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
             แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
       นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถ

ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ ข้อ ๒๗ และ ๒๘  (เอกสารหมายเลข ๕)  
  
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ 
ปกีารศึกษา สำเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา  

๓.๑  หลักสูตร    
 ๓.๑.๑  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า  ๑๓2   หน่วยกิต 

           ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
          แผนสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพและวิชาสหกิจศึกษา  
   (๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
           หมายเหตุ เป็นไปตามโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2564) 
 
                     (๒)  หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า   ๙๖   หน่วยกิต 
      (๒.๑) กลุ่มวิชาแกน          ๘๔   หน่วยกิต 
      (๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน            ๑๒   หน่วยกิต 
   (๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
         นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนม  
หรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยานครพนมให้การรับรอง ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 
 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) กับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 
มคอ.๑ สาขาวิชา

นิติศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตร 
หลักสูตร 

(ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
หลักสูตร 

(ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ๑.๑ กลุ่มภาษา                                                          
     ๑.๒ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์    
     ๑.๓ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
     ๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
     ๑.๕ กลุ่มวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
- 
- 
 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต 
๑๕  หน่วยกิต 
๖  หน่วยกิต 

 
๖  หน่วยกิต 
๖  หน่วยกิต 

- 

ไม่น้อยกว่า ๓0 หน่วยกิต 
 

๒.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     ๒.๑ กลุ่มวิชาแกน 
     ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๖๖ หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
๙๖  หน่วยกิต 
๙  หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า ๙๖ หน่วยกิต 
๘๔  หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๓2 หน่วยกิต 

  ๓.๑.๓ รายวิชา 
   ๑) รายวิชาในหลักสูตร 
       รายวชิาในหลักสูตรกำหนดรหัสและจำนวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสประจำวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ความหมายของรหัสวิชา   
เลขรหัสประจำรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข ๘ หลัก มีความหมายดังนี้ 

                เลขรหัสหลักท่ี 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 
 
 
 



 

๑๕ 
 

เลขรหัสหลักท่ี ๒-๓ หมายถึง หมวดวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  
                        ๐๐  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
          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  สถาบันภาษา 
       ๑๑  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       ๑๒  หมายถึง  สำนักวิทยบริการ 

   ๑๓  หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
       ๑๔  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ 
  ๑๕  หมายถึง  คณะครุศาสตร์ 
  ๑๖  หมายถึง  สำนักงานอธิการบดี 
  ๑๗  หมายถึง  สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

           เลขรหัสหลักท่ี ๔-๕ หมายถึง หมายถึง สาขาวิชา  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                        ๐๑  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
                        ๐๒  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
                        ๐๓  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
                        ๐๔  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
                        ๐๕  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                        ๐๖  หมายถึง  กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
                        ๐๗  หมายถึง  กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
                        คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

   ๐๒  หมายถึง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๐๓  หมายถึง  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  ๐๔  หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
  ๑๑  หมายถึง  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  ๑๔  หมายถึง  สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๗  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  ๑๘  หมายถึง  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/มานุษยวิทยา  
                             วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว   
  ๑๙  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาจีน 



 

๑๖ 
 

                 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 ลำดับรายวิชา  
          ความหมายของจำนวนหน่วยกิต    มีความหมายดังนี้ 
                       X(A-B-C)   เช่น  ๓(๓-๐-๖) 
                      X  หมายถึง  จำนวนหน่วยกิตรวม 
                       A  หมายถึง  จำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
                       B  หมายถึง  จำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
                       C  หมายถึง  จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
   

     (๒) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  (๒.๑)   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   ๓0  หน่วยกิต 
    

 กลุ่มวิชาภาษา                      ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
                     วิชาบังคับ      จำนวน  6 หน่วยกิต 

2.1.1) ภาษาอังกฤษ 
30002101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

English for Communication   
30002102  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes 
 
วิชาเลือก      จำนวน  3 หน่วยกิต 
2.1.2) ภาษาไทย 
30001101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 

Thai for Communication 

วิชาเลือกเพิ่มสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ      
30001102 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ            3(3-0-6) 

                   Thai for Foreigners 
 
 
 
 



 

๑๗ 
 

2.1.3) ภาษาต่างประเทศ         
30003101 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 

Chinese for Communication  
30003102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
               Vietnamese for Communication 

 
2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ            3  หน่วยกิต 

30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง     3(3-0-6) 
Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region 
 

วิชาเลือก      3  หน่วยกิต    
30004102 วัยใสใจสะอาด     3(3-0-6) 

 Integrity in the New Generation 
30004103 คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

Virtue, Ethics and Life Quality Development 
30004104 ศาสตร์ของความสุข     3(3-0-6) 

Science of Happiness 
30004105 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย   3(3-0-6) 

Citizenship in Democratic Society 
30004106 สุนทรียศาสตรเ์ชิงความคิด    3(3-0-6) 
  Aesthetics of Thinking 
30004107 จิตวิทยาในชีวติประจำวันและการทำงาน  3(3-0-6) 

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   
Psychology in Everyday Life and Work  
for Life Skill Development 

30004108 กฎหมายในชีวติประจำวัน    3(3-0-6)  
           Laws in Daily life  

 
2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ      6  หน่วยกิต 
30005101 วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(๓-๐-๖) 

Science for Lifelong Learning  
30005102 คณิตศาสตร์เพื่อการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

Mathematics for Thinking Analysis, and Decision Making 
 



 

๑๘ 
 

วิชาเลือก      3  หน่วยกิต 
30005103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 

Science and Technology in Daily Life   
30005104 อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ   3(3-0-6) 

Food, Drugs, and Chemicals for Health   
30005105 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา          3(3-0-6) 

Creative Thinking and Problem Solving 
30005106 การปฐมพยาบาล     3(3-0-6) 

First Aids  
30005107 สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์ 3(๓-๐-๖) 

Agricultural Aesthetics and Creative 
 

2.4) กลุ่มวิชาสหศาสตร์    ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
วิชาเลือก 
30006101 การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล             3(3-0-6) 

Information Literacy and Digital Intelligence  
30006102 การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก          3(3-0-6) 
                  Photography and Infographics 
30006103 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล        3(3-0-6) 

Creative Thinking for Digital Media Production 
30006104 การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

Financial Technology Utilization in Daily Life 
30006105 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน  3(3-0-6)  

Personality Development and Public Speaking     
30006106 กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

Sports Recreation, and Camping for Health 

 
2.5)  กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ           ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ        
30007101 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ และความเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 

            Business Creation and Entrepreneurship 
 

              (๒.๒)  หมวดวิชาเฉพาะ                                   ไม่น้อยกว่า  ๙๖ หน่วยกิต 
     (๒.๒.๑) กลุ่มวิชาแกน              ๘๔ หน่วยกิต 

           ๓๐๑๑๑๒๐๑  การให้เหตุผลทางกฎหมาย     ๒(๒-๐-๔) 
   Legal Reasoning 
 ๓๐๑๑๑๒๐๒  กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติทั่วไป   ๓(๓-๐-๖) 
   Criminal Law I : General Principles 



 

๑๙ 
 

๓๐๑๑๑๒๐๓ กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด    ๓(๓-๐-๖) 
   Criminal Law II : Specific Offenses 

๓๐๑๑๑๒๐๔  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ   ๒(๒-๐-๔)
   Court Organization and Judicial System 
 ๓๐๑๑๑๒๐๕  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น      ๒(๒-๐-๔)
   Introduction of Public Law 
 ๓๐๑๑๑๒๐๖  กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป     ๒(๒-๐-๔) 
   Civil Law : General Principles 
 ๓๐๑๑๑๒๐๗  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา    ๓(๓-๐-๖) 
   Juristic Act and Contract 
 ๓๐๑๑๑๒๐๘  กฎหมายว่าด้วยหนี้      ๓(๓-๐-๖) 
   Obligations 
 ๓๐๑๑๑๒๐๙  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง   ๒(๒-๐-๔)
   และลาภมิควรได้ 
   Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate  
   and Undue Enrichment 
 ๓๐๑๑๑๒๑๐  เอกเทศสัญญา ๑    ๓(๓-๐-๖) 
   Specific Contracts I 
 ๓๐๑๑๑๒๑๑  เอกเทศสัญญา ๒      ๓(๓-๐-๖) 
   Specific Contracts II 
 ๓๐๑๑๑๒๑๒  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน   ๒(๒-๐-๔)
   Security Transactions 
 ๓๐๑๑๑๒๑๓ กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือและการประกันภัย  ๓(๓-๐-๖)
   Negotiable Instruments and Insurance Law 
 ๓๐๑๑๑๒๑๔ กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท    ๒(๒-๐-๔) 
   Partnerships and Companies 
 ๓๐๑๑๑๒๑๕ กฎหมายทรัพย์สินและท่ีดิน    ๓(๓-๐-๖) 
   Property and Land  Law 
 ๓๐๑๑๑๒๑๖  กฎหมายครอบครัว      ๒(๒-๐-๔)
   Family Law 
 ๓๐๑๑๑๒๑๗ กฎหมายมรดก       ๒(๒-๐-๔)
   Succession Law 
 ๓๐๑๑๑๒๑๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑     ๓(๓-๐-๖) 
   Civil Procedure Law I 
 ๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒     ๓(๓-๐-๖) 
   Civil Procedure Law II 
 ๓๐๑๑๑๒๒๐ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑    ๓(๓-๐-๖) 
   Criminal Procedure Law I 
 



 

๒๐ 
 

 ๓๐๑๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒    ๒(๒-๐-๔) 
   Criminal Procedure Law II 
 ๓๐๑๑๑๒๒๒ กฎหมายลักษณะพยาน      ๓(๓-๐-๖) 
   Evidence Law 
 ๓๐๑๑๑๒๒๓ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย      ๒(๒-๐-๔)
   Legal Profession 
 ๓๐๑๑๑๒๒๔  นิติปรัชญา       ๒(๒-๐-๔) 
   Legal Philosophy 
 ๓๐๑๑๑๒๒๕ กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน    ๓(๓-๐-๖) 
   Private international Law 
 ๓๐๑๑๑๒๒๖  กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน    ๓(๓-๐-๖) 
   Public International Law 
 
 ๓๐๑๑๑๒๒๗ รัฐธรรมนูญ       ๓(๓-๐-๖) 
   Constitution 
 ๓๐๑๑๑๒๒๘ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    ๓(๓-๐-๖) 
   Administrative Law 
 ๓๐๑๑๑๒๒๙ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    ๒(๒-๐-๔)
   Administrative Court and Administrative Court Procedure Law  
 ๓๐๑๑๑๒๓๐ กฎหมายภาษีอากร      ๒(๒-๐-๔) 
   Taxation Law 
 ๓๐๑๑๑๒๓๑ กฎหมายแรงงาน      ๓(๓-๐-๖) 
   Labour Law 
 ๓๐๑๑๑๒๓๒ ศาลจำลองและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย   ๒(๑-๒-๓) 
   Advocacy and Moot Court 
 ๓๐๑๑๑๒๓๓ การวิจัยทางกฎหมาย     ๓(๓-๐-๖) 
   Legal Research 

      (๒.๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
 ๓๐๑๑๑๓๐๑  กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๓ )๖-๐-๓ (  
   Law of Local Government Organizations  
 ๓๐๑๑๑๓๐๒  กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ     ๓(๓-๐-๖)  
   Public Procurement law 
 ๓๐๑๑๑๓๐๓  กฎหมายการเดินอากาศ     ๓(๓-๐-๖)  
   Air Navigation law 
 ๓๐๑๑๑๓๐๔    กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง   ๓(๓-๐-๖) 
   Political  Party  and  Electoral  Law 
 ๓๐๑๑๑๓๐๕  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     ๓ )๖-๐-๓ (  
   International Trade Law  
 ๓๐๑๑๑๓๐๖  กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล   ๓(๓-๐-๖)  



 

๒๑ 
 

   Telecommunication Law and Digital Economy  
 ๗๐๓๐๑๑๑๓  กฎหมายการลงทุน      ๓ )๖-๐-๓ (  

   Investment Law 
 ๓๐๑๑๑๓๐๘ กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    ๓ )๖-๐-๓(  
   International Economic Law  
 ๓๐๑๑๑๓๐๙ กฎหมายล้มละลาย      ๓(๓-๐-๖) 
   Bankruptcy Law 
 ๓๐๑๑๑๓๑๐ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     ๓(๓-๐-๖) 
   Intellectual Property Law 
 ๓๐๑๑๑๓๑๑   กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๓(๓-๐-๖) 

   Information and Communication Technology Law 
 

              (๒.๓) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      ๖   หน่วยกิต 
                  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนมหรือเลือกเรียน
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยนครพนมรับรองไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบ 
ของหลักสูตร/สาขาวิชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒ 
 

   ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 30002101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๓-๐-๖) 
30005106 การปฐมพยาบาล ๓(๓-๐-๖) 
30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง     ๓(๓-๐-๖) 
30004108 กฎหมายในชีวติประจำวัน ๓(๓-๐-๖) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๑๒๐๑ การให้เหตผุลทางกฎหมาย ๒(๒-๐-๔) 
๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง :หลักท่ัวไป ๒(๒-๐-๔) 

รวม 16(16-0-32) 
 
 

ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 30002102  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓(๓-๐-๖) 
30005101 วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ๓(๓-๐-๖) 
300061 05การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน  ๓(๓-๐-๖) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนติิกรรมและสัญญา ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๐๘ กฎหมายว่าดว้ยหนี้ ๓(๓-๐-๖) 

รวม 17(17-0-34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 
 

ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ศึกษา
ทั่วไป 

30003101 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        ๓(๓-๐-๖) 
300051 02คณิตศาสตร์เพื่อการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ ๓(๓-๐-๖) 
30007101 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ   ๓(๓-๐-๖) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๑๒๐๒ กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติทั่วไป ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๐๙ กฎหมายลักษณะละเมิด ๒(๒-๐-๔) 
๓๐๑๑๑๒๑๖ กฎหมายทรัพยส์ินและท่ีดิน   3(๓-๐-๖) 

รวม 17(17-0-34) 
 
 

ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๑๒๐๓ กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๐๔ พระธรรมนญูศาลยุติธรรมฯ ๒(๒-๐-๔) 
๓๐๑๑๑๒๑๐ เอกเทศสัญญา ๑ ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๑๑ เอกเทศสัญญา ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๒๗ รฐัธรรมนูญ ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๑๓ กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือและประกันภัย ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๗(17-๐-34) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 
 

ปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๑๒๑๒ กฎหมายลักษณะประกันดว้ยบคุคลฯ ๒ (๔-๐-๒)  
๓๐๑๑๑๒๑๔ กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท ๒ (๔-๐-๒)  
๓๐๑๑๑๒๑๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑   ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๒๐ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๒๖ กฎหมายระหวา่งประเทศในทางมหาชน ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๒๘ กฎหมายวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง ๓(๓-๐-๖) 

รวม 16(16-๐-32) 
 
 

ปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๑๒๑๖ กฎหมายครอบครัว ๒(๒-๐-๔) 
๓๐๑๑๑๒๑๗ กฎหมายมรดก ๒(๒-๐-๔) 
๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒  2(2-0-4) 
๓๐๑๑๑๒๒๒ กฎหมายลักษณะพยาน ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๒๕ กฎหมายระหวา่งประเทศในทางเอกชน ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๒๙ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๒(๒-๐-๔) 

รวม 17(17-0-34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 
 

ที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๑๒๒๓ หลักวชิาชีพนักกฎหมาย ๒(๒-๐-๔) 
๓๐๑๑๑๒๒๔ นิติปรัชญา     ๒(๒-๐-๔) 
๓๐๑๑๑๒๓๑ กฎหมายภาษีอากร ๒(๒-๐-๔) 
๓๐๑๑๑๒๓๒ ศาลจำลองและการจัดทำเอกสารฯ 2(1-2-3) 
๓๐๑๑๑๓xx  วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเลือกกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๓xx  วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเลือกกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxxxx      วิชาเลือกเสรี ๓(๓-๐-๖) 

รวม 17(16-2-33) 
 
 

ปีที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ ๓๐๑๑๑๒๓๑ กฎหมายแรงงาน ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๒๓๓ การวิจัยทางกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๓xx  วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเลือกกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๑๓xx  วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเลือกกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxxxx      วิชาเลือกเสรี ๓(๓-๐-๖) 

รวม 15(15-0-30) 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 
 

๓.๒  ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้สอน 
ที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
  ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ   

ลำดับ
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด: สาขาวิชา 
สถาบัน: ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

ภาระ 
งานสอน 

ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระ 
งานสอน 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 

๑. 
นายเจษฎา ไชยตา  
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์  

น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: พ.ศ. ๒๕๕๒  
น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา: พ.ศ. ๒๕๔๗  
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ: พ.ศ. ๒๕๔๒ 
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: พ.ศ. ๒๕๔๒  

๔๔๘ ๑๙๒ 

๒. นายณัฐภณ อันชัน 
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม: พ.ศ. ๒๕๕๙  
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม: พ .ศ.  ๒๕๕๖ 

๔๔๘ 
 

๑๙๒ 

๓. 
นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

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

๔๔๘ ๑๙๒ 

๔. 

นายสุรศักดิ์ แสนพรหม 
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 
 

น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง: พ.ศ. ๒๕๕๑  
น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา: พ.ศ. ๒๕๔๙  
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ: พ.ศ. ๒๕๓๘ 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง: พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๔๔๘ ๑๙๒ 

 
๕. 

นายเอื้อ มูลสิงห์  
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

น.ม. (ธุรกิจฯ) มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย: พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ: พ.ศ. ๒๕๓๒ 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง: พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๔๔๘ ๑๙๒ 

 
๖ . 

นายประพัฒน์พงศ์ 
ปรีชา 
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

LL.M Queen Mary University of London: ค.ศ. 2014 
น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา: พ.ศ. ๒๕๔๔  
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ: พ.ศ. ๒๕๕๐ 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๔๘ ๑๙๒ 

 
๗ . 

นางสาวชไมพร  
ไทยดำรงเดช 
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

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

๔๔๘ ๑๙๒ 

 
๘ . 

นางสาวกษมา  
ประเสริฐสังข์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

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

๔๔๘ ๑๙๒ 



 

๒๗ 
 

๓.๒.๒ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ  
  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถาบัน : ปีสำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

ภาระ 
งานสอน 

ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระ 
งานสอน
ที่จะมีใน
หลักสูตร

นี้ 
๑. นายเพ็ง เพ็งนิติ 

ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

น.บ.(นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: พ .ศ.  ๒๕๐๖ ๔๕ ๔๕ 

๒. นายเอื้อน ขุนแก้ว 
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: พ.ศ. ๒๕๓๑ ๔๕ ๔๕ 

 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
   -ไม่มี- 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         -ไม่มี- 
     ๔.๒ ช่วงเวลา  
         -ไม่มี- 
     ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  

-ไม่มี- 
๕.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

       -ไม่มี- 
๕.๑  คำอธิบายโดยย่อ  
   -ไม่มี- 
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  -ไม่มี- 
๕.๓  ช่วงเวลา  

  -ไม่มี- 
๕.๔  จำนวนหน่วยกิต: 
        -ไม่มี- 
๕.๕  การเตรียมการ  

  -ไม่มี- 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล   

  -ไม่มี- 



 

๒๘ 
 

หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. ตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความ
ยุติธรรม หลักนิติธรรม  

-  ส่งเสริมและสอดแทรกคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักกฎหมาย เคารพในสิทธิบุคคล คำนึงถึงความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน   
อาทิ รายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

๒. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การปกครองส่วนท้องถิ่นและการค้าระหว่าง
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

-  มีรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการค้า การ
ลงทุนระหว่างประเทศ 
- มีการสอดแทรกกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ที่เก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศในพ้ืนที่
จริง 

๓. มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริง 

- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานใน
ภาคบังคับและปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์มีโจทย์
ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือศึกษาภาคธุรกิจให้สอดคล้อง
เกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาทางกฎหมาย 

๔. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  - มีการกำหนดให้ในบางรายวิชา อาทิ การวิจัยทาง
กฎหมาย มีการทำงานแบบกลุ่ม 

๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทาง
กฎหมาย มีความสามารถในการสื่อสารและการ
นำเสนอ  
 

- มีการกำหนดให้ทุกรายวิชาใช้ข้อสอบแบบอัตนัยใน
การวัดผล 
- มีการกำหนดให้มีการสืบค้นข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙ 
 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ 
(1) ปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์  
(2) ปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่ 

                     )๔( ตระหนักรู ้เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติ
ที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
  (5) มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปัญหา
กฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
(1) ให้นักศึกษาทำงาน ค้นคว้า ศึกษาปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคมและดูความ        

มีวินัยในการทำงาน การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน  
(2) นักศึกษานำเสนองานเดี่ยวหรืองานกลุ่มด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยแทรกแนวคิด 

การพัฒนาทีย่ั่งยืน ดูเจตคติจากเนื้อหาที่นำเสนอที่แสดงถึงปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดย 
ใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล 
  (4) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านของผู้อื่น เป็นต้น  

            (5) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้กฎหมายที่มีต่อสังคม  

            (6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี  
ทำประโยชนแก่ส่วนรวม เสียสละ 
 ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะคำถามแบบจำกัดคำตอบ (Restricted Response) 
(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choices question) 
(3) สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง 
(4) การสร้างคำถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างทำการเรียนการสอน 
(5) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่ม 

และรายบุคคล 
            (6) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
  (7) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
  (8) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
  (9) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 



 

๓๐ 
 

     ๒.๒ ดา้นความรู้  
 ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ 

  (1) มีความสามารถในการแสดงออกด้านการสื่อสารทางภาษา 
(2) มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(3) มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณด้์านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(4) มีความสามารถในการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ 

ดำเนินชีวิต 
  (5) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ          
เชิงสร้างสรรค์ 

              (6) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพ้ืนฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี  
หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ 
           (7) สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย
ไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม 
และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  

๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ Active Learning 
(2) จัดกิจกรรมตั้งคำถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียน 

เพ่ือนำข้อมูลมาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน (นโยบายการ
พัฒนา และผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ) 
และให้เห็นความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 

(3) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เก่ียวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรง 
ให้กับนักศึกษา 

(4)  เปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาตามลักษณะของวิชาตลอดจน    
เนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 (5)  เน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ 
ของรายวิชานั้น ๆ  

            (6)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

(1) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
(2) การวัดผลแบบไม่จำกัดคำตอบ (Extended Response Question) 

    (3)  การทดสอบย่อยหรือการทำรายงาน 
            (4)  การสอบปลายภาคเรียน 

 
 
 
 
 



 

๓๑ 
 

๒.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
๒.3.1 ผลการเรียนรู้ 

(1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเอง 
และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

(2) มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
(3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ 
)๔(  มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาอันเป็นทักษะที่สำคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
  (5)  มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหา
หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็น
ธรรมแก่กรณี ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 
  (6)  มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข 
หรือจำนวน ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการทำความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น 
  (7)  มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจาก
บุคคลอื่นอันเป็นทักษะที่สำคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อนำไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก 
หรือทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 
  (8) ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

(1) การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
(2) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการ 

แก้ไขปัญหา 
(3) แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 

             (4)  กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับสังคม 
             (5)  การอภิปรายกลุ่ม 
             (6)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3) ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้งคำถามและให้คำตอบได้ด้วยตนเอง 
(4)  ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา  

และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมา
คำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา 
  
 
 
 
 



 

๓๒ 
 

 ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของ 
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

(2) ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ 
(3) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับชุมชน และกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจและ 

เข้าถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ 
(4)  เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้นำ        

ผู้ตาม และทำงานเป็นทีมได้ดี 
    (5)  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
            (6)  รับฟังความเห็นของผู้อ่ืนอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความ
แตกต่างของความเห็น 
            (7)  มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน 
            (8)  ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีจิตสำนึกรับผิดชอบประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดีของสังคม 
           ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทำรายงานกลุ่ม และนำเสนอในชั้นเรียน 

   (4)  สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   (5)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   (6)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้ 

อย่างดี 
  (7)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป 
  (8)  มีภาวะผู้นำ 

 ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรมร่วมกับ 

ชุมชน ท้องถิ่น 
 (2)  สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
 (3)  ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มทำงานและจากความคิดเห็นของ

เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
    (4) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน  

             (5)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

 
 
 



 

๓๓ 
 

๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู ้

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการดำเนินชีวิต 

(2) มีทักษะในการแสดงออกและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และ 
การทำงาน 
 (3)  มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย 
  (4)  มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ ตลอดจนการตั้งคำถาม หรือการ
ตอบคำถามที่ชัดเจนทำให้บุคคลอ่ืนเข้าใจได้ง่าย 
  (5)  มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี 
  (6)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา การ
ค้นคว้า การสื่อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี 
  (7)  มีทักษะในการค้นหา ทำความเข้าใจ และนำไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือ
จำนวนสถิติต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และกำหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้อง 
 ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษา 
อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

(2) ให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้ 
นักศึกษาเห็น ถึงความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้น
ข้อมูล 

(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิง 
คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 
  (4)  อาจารย์สอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการ
สอนแบบสนทนา  

  (5)  สอนโดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหาและ 
ให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียนโดยมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา  

  (6)  นักศึกษานำเสนอการแก้ปัญหา โดยมีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม  

  (7)  นักศึกษานำเสนอรายงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ  
 ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการ 
นำเสนองาน 

(2) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค้น 
ข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ 

(3)  ประเมินจากการทำข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์เชิง คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 



 

๓๔ 
 

 (4)  ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง  

  (5)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน  
 
๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 ๑. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์  
           1.2 ปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

                     1.3 เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่ 
                     ๑.4 ตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติ
ที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
  ๑.5 มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปัญหา
กฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 ๒. ความรู้  

2.1  มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.๒  มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.๓  มีความสามารถในการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ 

ดำเนินชีวิต 
2.๔  มีความสามารถในการวิเคราะห์ โอกาส กลยุทธ์ทางธุรกิจ และสร้างนวัตกรรม 

             เพ่ือทางธุรกิจ 
๒.๕ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ประกอบการเชิง 

สร้างสรรค ์
   ๒.6 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี  

หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ 
           ๒.7 สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของ
กฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับ
คุณธรรม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  
 ๓. ทักษะทางปัญญา  

  3.1 มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเอง 
และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

  3.2 มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
3.3 วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ 

                     ๓.4 มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาอันเป็นทักษะที่สำคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
           ๓.5 มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหา
หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็น
ธรรมแก่กรณี ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 



 

๓๕ 
 

  ๓.6 มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข 
หรือจำนวน ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการทำความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น 
  ๓.7 มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจาก
บุคคลอื่นอันเป็นทักษะที่สำคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อนำไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก 
หรือทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 
  ๓.8 ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของ 
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

              4.2 ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ 
              4.3 มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและ

เข้าถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ 
              4.4 เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้นำ ผู้ตาม 

และทำงานเป็นทีมได้ดี 
  ๔.5 มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
          ๔.6 รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่าง
ของความเห็น 
          ๔.7 มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน 
          ๔.8 ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อ่ืน และมีจิตสำนึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีของสังคม 
      ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการดำเนินชีวิต 

   5.2 มีทักษะในการแสดงออกและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และ 
การทำงาน 
                     ๕.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย 
  ๕.4 มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ ตลอดจนการตั้งคำถาม  
หรือการตอบคำถามที่ชัดเจนทำให้บุคคลอ่ืนเข้าใจได้ง่าย 
  ๕.5 มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี 
  ๕.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา  
การค้นคว้า การสื่อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี 
  ๕.7 มีทักษะในการค้นหา ทำความเข้าใจ และนำไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือ
จำนวนสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และกำหนดนโยบาย 
ที่เก่ียวข้อง 
 



 

๓๖ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 
     ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้สารสนเทศ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ 1.4 1.5 ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ 2.6 2.7 ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ 3.6 3.7 3.8 ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ 4.5 4.6 4.7 4.8 ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๕.๕ 5.6 5.7 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    
1.กลุ่มวิชาภาษา                                    
  1.1 ภาษาอังกฤษ                                    
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                    
30002102  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                    
  1.2 ภาษาไทย                                    
30001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                    
30001102 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ                                    
  1.3 ภาษาต่างประเทศ                                    
30003101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                     
30003102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                    

2  . กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                    

30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค 
                  ลุ่มแม่น้ำโขง     

                                   

30004102 วัยใสใจสะอาด                                    
30004103 คุณธรรมและจริยธรรมกับการ   
                  พัฒนาคุณภาพชีวิต 

                                   

30004104 ศาสตร์ของความสุข                                    
30004105 ความเป็นพลเมืองในสังคม 
                  ประชาธิปไตย 

                                   

30004106 สนุทรียศาสตร์เชิงความคิด                                    
30004107 จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและ 
                  การทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

                                   

30004108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                    
3.กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                    
30005101 วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                    
30005102 คณิตศาสตร์เพื่อการคิด  
                 การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ 

                                   

30005103  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 
                  ชีวิตประจำวัน       

                                   

30005104  อาหารยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ                                    
30005105 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการ 
                  แก้ปัญหา             

                                   

30005106  การปฐมพยาบาล                                    
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๓๗ 
 

 
 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้สารสนเทศ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ 1.4 1.5 ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ 2.6 2.7 ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ 3.6 3.7 3.8 ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ 4.5 4.6 4.7 4.8 ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๕.๕ 5.6 5.7 
30005107 สุนทรียภาพทางเกษตร 
                  และการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

                                   

4  .กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                    
30006101 การรู้สารสนเทศและความฉลาด   
                 ทางดิจิทัล 

                                   

30006102 การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก                                    
30006103 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิต   
                 สื่อดิจิทัล 

                                   

30006104 การใช้เทคโนโลยีทางการเงิน 
                  ในชีวิตประจำวัน 

                                   

30006105 การพัฒนบุคลิกภาพและการพูดต่อ 
           สาธารณชน 

                                   

3000610 6กีฬา นนัทนาการ และกิจกรรม 
                 ค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ 

                                   

5. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ                                    
30007101 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความ 
                  เป็นผู้ประกอบการ   

                                   

หมวดวิชาเฉพาะ                                    
 ๓๐๑๑๑๒๐๑ การให้เหตุผลทางกฎหมาย                                    
 ๓๐๑๑๑๒๐๒ กฎหมายอาญา๑ :บทบัญญัติท่ัวไป                                    

 ๓๐๑๑๑๒๐๓ กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด                                    
 ๓๐๑๑๑๒๐๔ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ  
                   ระบบตุลาการ 

  
 
    

   
          

               

 ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น                                    
 ๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป                                    
 ๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ 
                  สัญญา 

  
 
    

   
                  

       

 ๓๐๑๑๑๒๐๘ กฎหมายว่าด้วยหนี ้                                    
 ๓๐๑๑๑๒๐๙ กฎหมายลักษณะละเมิด                                    
 ๓๐๑๑๑๒๑๐ เอกเทศสัญญา ๑                                    
 ๓๐๑๑๑๒๑๑ เอกเทศสัญญา ๒                                    
 ๓๐๑๑๑๒๑๒ กฎหมายลักษณะประกันด้วย 
                   บุคคล 

  
 
    

   
                  

       

 ๓๐๑๑๑๒๑๓ กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ                                    
 ๓๐๑๑๑๒๑๔ กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษั                                                      
 ๓๐๑๑๑๒๑๕ กฎหมายทรัพย์สินและท่ีดิน                                    
 ๓๐๑๑๑๒๑๖ กฎหมายครอบครัว                                    
 ๓๐๑๑๑๒๑๗ กฎหมายมรดก                                    



 

๓๘ 
 

 
 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้สารสนเทศ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ 1.4 1.5 ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ 2.6 2.7 ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ 3.6 3.7 3.8 ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ 4.5 4.6 4.7 4.8 ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๕.๕ 5.6 5.7 
 ๓๐๑๑๑๒๑๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑                                    

 ๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒                                    
 ๓๐๑๑๑๒๒๐ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑                                    
 ๓๐๑๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความ 
                   อาญา ๒ 

  
 
    

   
                  

       

 ๓๐๑๑๑๒๒๒ กฎหมายลักษณะพยาน                                    
 ๓๐๑๑๑๒๒๓ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                                    
 ๓๐๑๑๑๒๒๔ นิติปรัชญา                                    
 ๓๐๑๑๑๒๒๕ กฎหมายระหว่างประเทศในทาง 
                  เอกชน 

  
  
 

 
 

  
    

 
 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ๓๐๑๑๑๒๒๖ กฎหมายระหว่างประเทศในทาง 
                   มหาชน 

  
  
 

 
 

  
    

 
 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ๓๐๑๑๑๒๒๗ รัฐธรรมนูญ                                    
 ๓๐๑๑๑๒๒๘ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง 
                  ปกครอง 

  
 
    

   
                  

       

 ๓๐๑๑๑๒๒๙ ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดี 
                   ปกครอง 

  
 
    

   
                  

       

 ๓๐๑๑๑๒๓๐ กฎหมายภาษีอากร                                    

 ๓๐๑๑๑๒๓๑ กฎหมายแรงงาน                                      
 ๓๐๑๑๑๒๓๒ ศาลจำลองและการจัดทำเอกสาร 
                   ทางกฏหมาย 

  
 
    

   
                         

 ๓๐๑๑๑๒๓๓ การวิจัยทางกฎหมาย                                    
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                    
๓๐๑๑๑๓๐๑ กฎหมายองค์การปกครองส่วน 
                  ท้องถ่ิน 

  
 
    

   
                  

       

๓๐๑๑๑๓๐๒ กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ                                    
๓๐๑๑๑๓๐๓ กฎหมายการเดินอากาศ                                    
๓๐๑๑๑๓๐๔ กฎหมายพรรคการเมืองและการ 
                  เลือกตั้ง 

  
 
    

   
                  

       

๓๐๑๑๑๓๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                                    

๓๐๑๑๑๓๐๖ กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจ   
.                 ดิจิทัล 

  
 
    

   
                  

       

๓๐๑๑๑๓๐๗ กฎหมายการลงทุน                                    
๓๐๑๑๑๓๐๘  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                    
๓๐๑๑๑๓๐๙ กฎหมายล้มละลาย                                    
๓๐๑๑๑๓๑๐ กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา                                    



มคอ. ๒ 

๔๐ 
 

๔.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษามีดังนี้ 
ปีท่ี รายละเอียด 
๑     ๑( มีความรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติที่สอดคล้องกับ

หลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
    ๒( มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี หลักการ แนวคิด  
   ๓( มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 
   ๔( มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และการแนวทางการแก้ปัญหา  
   ๕( มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย 

๒    ๑( มีความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงานและเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ 
   ๒( สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับ
ปัญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม และสามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในด้านกฎหมายอาญาละเมิด ทรัพย์สินและที่ดิน 
   ๓( มีความรู้ทางด้านโครงสร้างระบบของศาล รัฐธรรมนูญ ตราสารและการประกันภัย 
   ๔( รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่างของความเห็น 

๓   ๑( มีความรู้ด้านกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน หุ้นส่วนบริษัท หลักทั่วไปของกฎหมายวิธี
พิจารณาแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
   ๒( มีความรู้ทางกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายระหว่างประเทศ  
   ๓( มีความรู้ในการสื่อสารทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี 
   ๔( มีความรู้ด้านการพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาในชั้นพิจารณาคดีของศาล 

๔    ๑( เข้าใจหลักวิชาชีพนักกฎหมาย ปรัชญาของกฎหมาย กฎหมายแรงงาน 
   ๒( มีความรู้ความเข้าใจในระบบภาษีอากร  
   ๓( สามารถจัดทำเอกสารทางกฎหมายได้เบื้องต้น 
   ๔( สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อทำการวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้นได้ 
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หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารหมายเลข ๖)   

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

 ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนำไปดำเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้  
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน  
 ๒.๒.๑ ภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ  
 ๒.๒.๒ การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ 
 ๒.๒.๓ การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต  
 ๒.๒.๔ การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ  
 

๓. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมโดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม

หลักสูตรและ 
3.2 สอบผ่านทุกวิชาตามเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
3.3 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติท่ีไม่ขัดต่อระเบียบ

มหาวิทยาลัยและต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่สาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัยกำหนด  
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3.4 ผ่านประเมินการฝึกงานตามโครงการฝึกงานซึ่งมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า ๓ เดือนในกรณี
นักศึกษาภาคปกตติามหลักเกณฑ์ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 
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หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
๑. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
 ๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย        ของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  
 ๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน     และการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศหรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
     ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  
    ๒.๑.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย  
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
     ๒.๒.๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้    และ
คุณธรรม  
     ๒.๒.๒ มีการกระตุ้นอาจารย์ให้ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์  
     ๒.๒.๓ ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง  
       ๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ  
     ๒.๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ       ของ
คณะ 
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หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.  การกำกับมาตรฐาน 
          การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
     ๑.๑ จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕ คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 
๑ หลักสูตรไม่ได้ และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
     ๑.๒ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
     ๑.๓ คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า ๑ 
หลักสูตร 
     ๑.๔ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
                 ๑.๔.๑ อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง 
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา 
ของรายวิชาที่เปิดสอน หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
       ๑.๔.๒ อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
มีประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น     
 ๑.๕ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน ๕ ปี ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี 
 
๒.  บัณฑิต 

๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือนำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีความทันสมัย 

๒.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดำเนินการสำรวจการได้งานทำของบัณฑิตทุกปี
เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 
๓. นักศึกษา 
 ๓.๑ การรับนักศึกษา 
       ๓.๑.๑ การรับนักศึกษา 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
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                 ๓.๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสำรวจปัญหานักศึกษาแรกเข้าแล้วนำ
ปัญหาดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือพิจารณาดำเนินโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหานักศึกษาแรกเข้า อาทิเช่น การจัดสอนเสริมเตรียมพ้ืนฐานก่อนการเรียน การจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
 ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
       ๓.๒.๑ การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
ชั้นปีเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 
        ๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
       ๓.๓.๑ การคงอยู่ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการ
ติดตามและรายงานผลของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในแต่ละชั้นปีต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
      ๓.๓.๒ การสำเร็จการศึกษา 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  ในการ
สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังสำเร็จการศึกษาและรายงานผล ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
      ๓.๓.๓ ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียน     
ของนักศึกษา อาทิ เฟสบุ๊ค ไลน์ แล้วดำเนินการนำข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  ในการ
สำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือพิจารณาทบทวนปัญหาหรืออุปสรรค  
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๔. อาจารย ์
   ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
                ๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทำการประชุมเพ่ือกำหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ใหม่เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยให้สอดคล้อง 
กับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
       ๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์ 

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทำการประชุมเพ่ือพิจารณาภาระงานของ
อาจารย์แต่ละท่านในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
       ๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตต้องร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์            หรือกิจกรรมอย่าง
อ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๔.๒ คุณภาพอาจารย ์
             ๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในการ
ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตเพ่ือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
       ๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  ในการ
ติดตามและรายงานอัตราร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      ๔.๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในการ
ติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตเพ่ือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

      ๔.๓.๑ มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์    
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  ในการ
รายงานอัตราการคงอยู่อาจารย์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                 ๔.๓.๒ มีการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  ในการ
สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
       ๕.๑.๑ การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวบรวมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
อ่ืนเพื่อทำการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต 
       ๕.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ                
ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวบรวมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยอื่นเพ่ือทำการวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและกำหนดสาระรายวิชาใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีความทันสมัยกับศาสตร์ 
 ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
           ๕.๒.๑ การพิจารณากำหนดผู้สอน 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทำการประชุมเพ่ือพิจารณากำหนด
ผู้สอนในรายวิชาโดยคำนึงประสบการณ์ ผลประเมินการสอน ภาระงาน คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาค
การศึกษา 
                 ๕.๒.๒ การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ  
มคอ.๔) การจัดการเรียนการสอน 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทำการประชุมเพ่ือดำเนินการติดตาม
กระบวนการเรียนการสอนและดำเนินการตรวจสอบการจัดทำ มคอ. ๓ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
รายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย ๑๕ วัน 
                ๕.๒.๓ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทำการประชุมเพ่ือดำเนินการติดตาม
กระบวนการเรียนการสอนและดำเนินการตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในรายวิชาให้มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
                     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดำเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
(มคอ.๕ และ มคอ.๖)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในทุกปีการศึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงใน
ปีการศึกษาถัดไป เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
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 ๕.๔ ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๕.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 
  ๕.๑.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
  ๕.๑.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)      
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
  ๕.๑.๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  ๕.๑.๕ จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลงั
สิ้นสุดปีการศึกษา 
  ๕.๑.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  ๕.๑.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์ การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่ผ่านมาแล้ว 
  ๕.๑.๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการ
สอน 
  ๕.๑.๙ อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๕.๑.๑๐ จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา         ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปีการศึกษา 
  ๕.๑.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕1 จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
  ๕.๑.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕1 จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          ๖.๑ มีระบบและกลไกการดำเนินงานในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชา/คณะ 
โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.2 มีการจัดสรรงบประมาณและควบคุบ กำกับ ประเมินคุณภาพและปริมาณจำนวน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งความพร้อมทางกายภาพความ
พร้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
                 (๑) ความพร้อมทางกายภาพ  
                      (๑.๑) ห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการ  



มคอ. ๒ 

๔๙ 
 

              รายละเอียดห้องเรียน /ห้องปฏิบัติการ  จำนวน (ห้อง) 
๑. ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดเล็ก (ความจุนักศึกษาน้อยกว่า 50 คน) 23 
๒. ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดกลาง (ความจุนักศึกษามากกว่า 51-80 คน) ๒ 
๓. ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดใหญ่ (ความจุนักศึกษามากกว่า 81 - 180 คน) 2 
๔. ห้องปฏิบัติการ ศาลจำลอง   1 
๕. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2 
6. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ 
7. ห้องประชุมพร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ 4 

                        (๑.2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้   
                                (๑.2.๑) อุปกรณ์การเรียนการสอน   

                             รายละเอียด  จำนวน (เครื่อง)  
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ 100 
๒. เครื่องฉายภาพเสมือน 40 
๓. เครื่องโปรเจคเตอร์ 40 

                                (๑.2.๒)  จำนวนหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่ง
เรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และห้องสมุดภายในคณะ/วิทยาลัย 

 จำนวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอนและท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุด 

สำนักวิทยบริการ 
ห้องสมุดคณะ 

 
หนังสือภาษาไทย ๑,๙๙๑ - 
หนังสือภาษาอังกฤษ ๔๓๕ - 
วารสารภาษาไทย ๑๓๗ - 
วารสารภาษาอังกฤษ ๕๕ - 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสำเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพ่ือการศึกษา  ๑๕ - 
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Internet ๑๕ - 

  6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนรู้ 
              ๖.๓.๑ ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง           ของทรัพยากร
การเรียนรู้ แล้วนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือดำเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
          ๖.๓.๒ จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมินโดยกำหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการติดตามการใช้ทรัพยากรเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมินความเพียงพอ
จากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้องของทรัพยากรการเรียนรู้ 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  



มคอ. ๒ 

๕๐ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 
๑. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน 
หลักสูตร 

× × × × × 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

× × × × × 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม )ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ .๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

× × × × × 

๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม )ถ้ามี( ตามแบบ  
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

× × × × × 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ )ถ้ามี(       
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

× × × × × 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗  ปีที่แล้ว 

 × × × × 

๘. อาจารย์ใหม่ )ถ้ามี( ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน  

× × × × × 

๙. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / 
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

× × × × × 

๑๐. จำนวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน )ถ้ามี( ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ต่อปีการศึกษา 

× × × × × 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

   × × 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕1 จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    × 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) ๑ - ๕  ๑ - ๕  ๑ - ๕  ๑ - ๕  ๑ - ๕  



มคอ. ๒ 

๕๑ 
 

หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  ๑.๑.๑ การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน  
  ๑.๑.๒ อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอ่ืนหลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชา  
  ๑.๑.๓ การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  
  ๑.๑.๔ ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม และผล
การสอบ 

  ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  ๑.๒.๑ การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
   ๑.๒.๒ การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 
งานที่มอบหมายแก่นักศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
    การวัดและประเมินผลนักศึกษาอย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้  

   ๒.๑ นักศึกษาและบัณทิต 
           ๒.๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และ
นำผลประเมินหลักสูตรมาใช้ในการวางแผนประเมินหลักสูตร 

         ๒.๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการประเมินมาใช้เพื่อวางแผนปรับปรุงการ 
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
                    ๒.๑.๓ ดำเนนิการสำรวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิต 
              ๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
                    ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกร่วมวิเคราะห์และประเมินลักสูตรในภาพรวม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร 
              ๒.๓ ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
                    ติดตามบัณฑิตใหม่ และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสำรวจข้อมูลจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาโดย 
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากทั้ง ๓ กลุ่ม นำมาวิเคราะห์ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 
 
๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
            ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ตามระบบ IQA 



มคอ. ๒ 

๕๒ 
 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
  4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินของหลักสูตรมาทบทวนและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร  
 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน 
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินภายนอก และผู้ใช้บัณฑิตมาทบทวนและพิจารณา เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรและเสนอหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ  
และคณะกรรมการประจำคณะ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๕๓ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๕๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม  
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

            1. กลุ่มวิชาภาษา 
30002101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

English for Communication   
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียน เพ่ือการใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้และทักษะ 

การใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย การใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานในการสนทนา  
ตามสถานการณ์ และตามโอกาสทางสังคม 

Listening, speaking, reading, and writing skills for use in everyday life; knowledge 
and English language usage skills with topics on current social and cultural issues; basic 
English language usage for conversations in different situations and social occasions 

 
30002102  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิชาการ การฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์ของผู้เรียน  
Development of knowledge and English language use skills for academic 

communication, practice in listening, speaking, reading and writing skills with create a bridge 
to the learner’s field of study  

 
30001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 

Thai for Communication 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ลักษณะและความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด  

การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการนำเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ 

Characteristics and importance of the Thai language; Thai usage for 
communication; listening, speaking, reading, writing, and critical thinking skills for efficient 
communication and applying knowledge in various types of presentations 
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30001102  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ      3(3-0-6) 
Thai for Foreigners 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ไทย ระบบเสียง ถ้อยคำ และประโยคที่ใช้ในการสื่อสารภาษาไทย การ

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
Thai grammatical structures; sound systems, words, and sentences used in Thai 

communication; practice in listening; speaking, reading, and writing skills 
 
 
30003101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                          3(3-0-6) 

Chinese for Communication  
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ระบบพินอิน หลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด  

การอ่านและการเขียนประโยคข้ันพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน 
The Pinyin system; writing principles of Chinese characters; basic structures and 

grammar; listening, speaking, reading and writing for basic sentences; vocabulary and 
expressions used in daily life 
 
30003102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 

Vietnamese for Communication 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรเวียดนาม ระบบสัทอักษรภาษาเวียดนาม การใช้ภาษาเวียดนาม
ในระดับพ้ืนฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม   

Development of knowledge and usage skills in Vietnamese for communication; 
practice in listening, speaking, reading, and writing skills; Vietnamese alphabet and writing 
methods; Vietnamese phonetic system; using basic Vietnamese in various situations and 
social occasions 
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2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง       3(3-0-6)  
 Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region   

เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความเป็นมาของสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โครงการพัฒนาสังคมอนุภูมิภาคลุ่ม 

แม่น้ำโขง  สังคมพหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปัญหาและผลกระทบ
ที่มีผลต่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 

Background of the Greater Mekong Sub-Region (GMS) societies; social 
development projects of the GMS; current social changes of the GMS; problems and effects 
on the GMS development; social and cultural study of Nakhon Phanom Province 
 
30004102 วัยใสใจสะอาด       3(3-0-6) 

Integrity in the New Generation 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายของคำว่าทุจริตและคอรัปชั่น การปลูกจิตสำนึก การขัดเกลาทางสังคม การมีส่วน

ร่วมของชุมชน การยับยั้งและป้องกันการทุจริต การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 
ต้านทุจริต 

Meanings of dishonesty and corruption; fostering conscience; socialization;  
community participation; inhibition and prevention of dishonesty; application of the 
philosophy in sufficiency economy as a tool to prevent corruption 
 
30004103 คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

Virtues, Ethics and Life Quality Development 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐาน 

สำหรับการครองคนและครองงาน หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของคนไทย ปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน แนวทางการนำ
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้การดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

Definitions and importance of virtues and ethics; basic principles of virtues and 
ethics for self-management, human management, and job management; principles of the 
development of professions; desirable characteristics of Thai people; problems and problem-
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solving regarding virtues and ethics in today’s society; guidelines for virtue and ethic 
applications in life quality development for living in society with happiness and quality of life  
 
30004104 ศาสตร์ของความสุข       3(3-0-6) 

Science of Happiness    

เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
แนวคิดและความสำคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  

การปฏิบัติตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดำเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ 
Concepts and importance of happiness; dimensions of happiness; the art of a 

happy lifestyle; practice for physical and mental well-being; an aesthetic lifestyle 
 
30004105 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย     3(3-0-6( 

Citizenship in a Democratic Society  
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
แนวคิดหลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยสิทธิและ

หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง 

Concepts, principles, and bodies of knowledge about citizenship in a 
democratic society; the rights and duties of citizens according to the constitution; sustaining 
prestige and values of humanity; development of peaceful participation; development of 
public-mindedness to cultivate citizenship 

 
30004106  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด      3(3-0-6) 

Aesthetics of Thinking    
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
การวิเคราะห์คุณค่าความงาม สุนทรียศาสตร์ ศิลป์ สร้างสรรค์ของรูปแบบ ศิลปะ การออกแบบ  

การแสดง และดนตรี การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การถ่ายทอดผลงาน การจัดนิทรรศการ ความคิด เชิง
สร้างสรรค์และจินตนาการ 

Aesthetic value analysis; aesthetics; creativity of styles; arts, designs, drama and 
music; application in everyday life; works transfer; exhibiting; creative ideas and imagination    
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30004107 จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisites: None 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทักษะชีวิต ทักษะเฉพาะบุคคล 

ทักษะทางสังคม การพัฒนาทักษะการคิด การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  การเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อารมณ์และแรงจูงใจในการทำงาน  มนุษยสัมพันธ์ใน
การทำงาน ความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียดและการจัดการกับความเครียด 

Concepts and theories of psychology; individual differences; basic concepts of life 
skills, personal skills, social skills, development of thinking skills, personality improvement as 
well as enhancement of virtue and ethics, self-understanding, and understanding of others; 
analysis of interpersonal interactions; emotions and motivations, human relationships; 
emotional intelligence, mental health and self-adjustment, common mental health 
problems, stress and stress management 

 
30004108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6)  

Laws in Daily life  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการและระบบกฎหมายประเภทและ

ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่างๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ สาระสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
หลักประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ สาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
สาระสำคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

Meanings and general characteristics of law, origins of law; evolution of law and 
legal systems; types and hierarchy of law, concepts of law; principles of rights and duties; 
basic essence of constitutional and administrative laws; civil and commercial code, civil 
justice procedure, and criminal law; criminal justice procedure; laws related to daily life 

 
3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

30005101 วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต     3(๓-๐-๖) 
Science for Lifelong Learning  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

  Prerequisites: None 
ทักษะและเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการคิดและเรียนรู้ตลอดชีวิต การแก้ปัญหาและ

การพัฒนาตนเอง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชีวิตประจำวัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิจัย
เพ่ือการแสวงหาความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลให้เท่าทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  
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Scientific skill and attitude to develop thinking skills and lifelong learning, 
problem-solving and self-development, application of technology and innovation in daily 
life, scientific and research methods for acquiring knowledge and analyzing information to 
keep up with the age of change 

 
30005102 คณิตศาสตรเ์พื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
กระบวนการคิด ทักษะการให้เหตุผล การวิเคราะห์ และการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นและสถิติพ้ืนฐานเพื่องานอาชีพ 

Thinking processes, skills of reasoning, analysis and decision making by using 
processes of mathematics, probability and basic statistics for careers 

 
30005103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology in Daily Life   
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีชีวภาพ นาโน

เทคโนโลยี ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการดำรงชีวิต การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

Importance of science and technology in daily life; biotechnology; 
nanotechnology, knowledge of energy and technology around us, the impact of scientific 
and technological progress on the environment, health, and livelihood, applications of 
science and technology to local wisdom  

 
30005104 อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ      3(3-0-6) 

Food, Drugs, and Chemicals for Health   
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 
Prerequisites: None 
ความรู้เบื้องต้นของอาหารและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเคมีภัณฑท์ี่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพ สมุนไพรในท้องถิ่น การเลือกใช้และการจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับ
สุขภาพ  

Basic knowledge of food and nutrition; food supplements; drugs and chemicals 
related to health, herbal medicinal products in local areas; selection and management of 
related effects to ensure health and safety.  
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30005105  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา            3(3-0-6) 
Creative Thinking and Problem Solving 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้

เหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์สำหรับการแก้ปัญหา 

Principles, concepts and process of creative thinking; information and 
knowledge searching; reasoning, decision making, creative thinking techniques; application of 
thinking in mathematics, sciences and social sciences for problem solving    
 
30005106 การปฐมพยาบาล           3 (3-0-6) 

First Aids  
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความสำคัญและความจำเป็นของการปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผล การห้ามเลือด การเข้าเฝือก

ชั่วคราว ช็อคหมดสติ การเป็นลม สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย สารพิษ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน  

Importance and need of first aids for wounded persons, hemorrhage control, 
temporary splinting, shock, unconsciousness, faint, foreign objects in the body, poisonous 
substances, transportation of the Injured, and basic resuscitation 

 
30005107 สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์    3(๓-๐-๖) 

Agricultural Aesthetics and Creative 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียภาพทางการเกษตร กระบวนการเรียนรู้  

ประสบการณ์ และการประเมินคุณค่าทางความงามทางการเกษตร  แนวคิดการสร้างเกษตร 
เชิงสร้างสรรค์ เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการผลิตอาหาร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน           
การออกแบบภูมิทัศน์ เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสังคมเมืองสีเขียว และการออกแบบ และการนำเสนอโครงการ 

Definitions and theories of agricultural aesthetics; learning process, 
experience, and assessment of agricultural aesthetics ; concepts in creative 
agriculture, creative agriculture for food production, environment, energy, landscape design 
creative agriculture for green urban society, designs and presentation of projects 
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4. กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
30006101  การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล               3(3-0-6) 

Information Literacy and Digital Intelligence  
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและความสำคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้

สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ       
ตามความต้องการ การประเมินค่าสารสนเทศ การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล  การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล การจัดการความปลอดภัยและการรับมือกับภัย
คุกคามบนเครือข่ายดิจิทัล ร่องรอยทางดิจิทัล การสร้างสัมพันธภาพทางดิจิทัล 

Definitions and importance of information knowledge; personal development 
process of information intellects; analysis of information needs; information resource 
selection; access of information needs; information assessment; ethical and legal usage of 
information; digital citizenship; administrative management of time in the digital world; 
security management and handling with cyber threats; digital footprints; digital empathy  
 
30006102 การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก            3(3-0-6) 

Photography and Infographics 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None   
ความหมายและความสำคัญของการถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก พ้ืนฐานงานออกแบบด้วย  

อินโฟกราฟิก  หลักการใช้สี ภาพและอักษร การจัดองค์ประกอบของภาพ ชนิดของกล้องถ่ายภาพ วิธีการใช้
และการบำรุงรักษา กล้องและภาพ เลนส์ถ่ายภาพ  เทคนิคการถ่ายภาพ  การจัดองค์ประกอบในงานออกแบบ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกในสื่อออนไลน์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ
มัลติมีเดีย  

Definitions and importance of photography and infographics; basic principles of 
infographic designs; using principles of colors, images, and fonts; composition of pictures; 
types of cameras; uses and maintenance of cameras;  cameras and photographs; camera 
lenses; photographic techniques; composition of designed products by ready-made 
computer programs; applications of infographics in online media; design of printing media 
and multimedia 
 
30006103 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล                3(3-0-6) 
                 Creative Thinking for Digital Media Production 

เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
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ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ การทำงานของสมองซีกซ้าย-ขวา ปัจจัยที่ปิดกั้น ความคิด
สร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทัศนคติสร้างสรรค์ การสร้าง  แผนภูมิความคิด 
เทคนิคพิเศษในการคิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงและผสมผสานความคิดสร้างสรรค์  การประยุกต์ใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือนำไปใช้ในการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสื่อดิจิทัล  

Characteristics of creative thinking, functions of the left-right cerebral 
hemispheres, factors blocking creative thinking, elements of creative thinking, development 
of creative attitudes; forming a chart of ideas, special techniques in creative thinking, 
association and integration of creative thinking, application of creative thinking to 
communication, applications in generating creative thinking in digital media  
 
30006104 การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 

Financial Technology Utilization in Daily Life  
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน        

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการให้บริการและการทำธุรกรรมทางการเงิน การจ่ายชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมออมเงิน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทการ์ด สกุลเงินดิจิทัล 
การยื่นภาษีออนไลน์ ประโยชน์ โอกาสและความเสี่ยงของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินสำหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการ
เงิน 

Evolution and rapidly changes of the financial service industry; applying 
information technology into financial services and transactions; electronic payment, 
applications of savings software; electronic wallets and smartcards; digital currency; online 
tax payment; benefits, opportunities, and risks of financial technology application for new 
entrepreneurs; financial service businesses; laws and ethics related to financial technology  

 
30006105 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน    3(3-0-6)  
                 Personality Development and Public Speaking     

เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ         

การปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคลเพื่อขจัดข้อบกพร่อง การเพ่ิมจุดเด่นของบุคคล หลักการและวิธีการพูด         
การอภิปราย การปาฐกถา การโต้วาที การแถลงการณ์ การใช้ถ้อยคำและน้ำเสียงและท่าทางท่ีเหมาะสม        
การให้เหตุผลในการพูด มารยาท ความรับผิดชอบและคุณธรรมในการพูด 

Definitions and importance of personality development; personality 
development procedures; personal behavior adjustment to eliminate personal weakness; 
personal strength enhancement; principles and procedures of speaking, discussions; 
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discourses, debates, declaration, words use, tone, and suitable gestures; reasoning in 
speaking; etiquette, responsibility, and virtues of speaking 

 
30006106 กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ   3(3-0-6) 

Sports, Recreation, and Camping for Health 

เงื่อนไขรายวิชา  :ไม่มี   

Prerequisites: None 
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  ความสัมพันธ์

ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ หลัก
และวิธีการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ปัจจัยและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรม
นันทนาการและค่ายพักแรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬาตามความสนใจ 

Knowledge of physical and mental health; holistic health support; relationship 
between health and physical fitness; skills and positive attitudes for healthy sports or 
exercises; principles and methods of exercise for health; factors and outcomes of exercise; 
administrative management of recreation activities and camping for health; injury prevention 
and first aid; tests of physical fitness; interesting sports activities 
 5. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
30007101 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ         3(3-0-6)  

Business Creation and Entrepreneurship 
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี  
Prerequisites: None 
ความหมาย คุณลักษณะและแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ          

การสร้างสรรค์ธุรกิจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โอกาส และกลยุทธ์การทำธุรกิจใหม่ การจัดการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบัญชี การตลาดและเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล การสร้างสรรค์ตัวแบบทาง
ธุรกิจ การนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ และการประกอบการให้ประสบความสำเร็จอย่างมีจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

        Definitions, characteristics and concepts of successful entrepreneurship; 
business creation; thinking processes of designs; opportunities and strategies of new ventures; 
management; human resource management; finance; accounting; marketing and use of 
digital marketing tools; business model creation; business concept presentation; successful 
entrepreneurship with ethical and social responsibility  
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๒.  หมวดวิชาเฉพาะ 
รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
๒.๑  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (แกน) 

๓๐๑๑๑๒๐๑  การให้เหตุผลทางกฎหมาย     ๒(๒-๐-๔) 
  Legal Reasoning 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition: None 
   การเขียนตอบปัญหาทางกฎหมาย, การให้เหตุผลทางกฎหมาย, การปรับข้อเท็จจริง     กับ

ข้อกฎหมาย 
   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 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition: None 
    หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญาโทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ความ

รับผิดทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบทหรือ
หลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวล
กฎหมายอาญาภาค ๑ 

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

and measures of safety; criminal liability; criminal attempts; principals and supporter ; 
concurrence of offences; recidivism; prescription, and laws applicable to petty offences 
under the Penal Code, Part I 

 
๓๐๑๑๑๒๐๓  กฎหมายอาญา ๒ : ภาคความผิด    ๓(๓-๐-๖)            
Criminal Law II: Specific Offenses 

  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๒ กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติทั่วไป หรือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

  Course Condition: 30111202 Criminal Law I : Specific Offenses or has 
been approved by lecturer 
    หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ และภาค ๓ ได้แก่ 
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย  ความผิดเกี่ยวกับการ
ปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของ
ประชาชน  ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 
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ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและ
ชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดลหุโทษ 
            Principles of specific offenses under the Penal Code Part II and Part III; offences 
relating to the security of the kingdom, offence in respect of terrorization,  offences relating 
to public administration, offences relating to religion, offences relating to public peace, 
offences relating to causing public dangers, offences relating to counterfeit and alteration, 
offences relating to trade, offences relating to sexuality, offences against life and body, 
offences against liberty and reputation, offences against property, petty offences 

 
๓๐๑๑๑๒๐๔  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ    ๒(๒-๐-๔) 

  Court of Organization and Judicial System 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  ที่มาและระบบศาลในประเทศไทย ความหมายของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม       ลำดับชั้น

ของศาล การจัดตั้งหรือยกเลิกศาล เขตอำนาจศาล ผู้พิพากษาในศาลชั้นต่างๆ               อำนาจของผู้
พิพากษาในตำแหน่งต่าง ๆ องค์คณะผู้พิพากษาและอำนาจของผู้พิพากษานายเดียว      การจ่ายสำนวนคดี 
การเรียกคืนหรือโอนหรือขอคืน สำนวนคดีของศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญ     ศาลยุติธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

  History of court system in Thailand; hierarchy of courts; establishment and 
dissolution of courts; jurisdiction; authority of judges in different courts; quorum; power of 
the judge; assignment of caseload; revocation, transfer and return of cases, as provided in 
court organization law and other related laws 
๓๐๑๑๑๒๐๕  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น     ๒(๒-๐-๔) 

  Introduction of Public Law 
            เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  วิวัฒนาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของ        กฎหมาย

มหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองในรัฐ  อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจ โดยเฉพาะ
การแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย อำนาจดุลยพินิจและอำนาจผูกพัน  

  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 

 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๖๗ 
 

๓๐๑๑๑๒๐๖  กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป     ๒(๒-๐-๔) 
  Civil Law: General Principles 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
   ความหมาย หลักพ้ืนฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน บ่อเกิดของกฎหมาย การแบ่ง

ประเภทของกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมายหลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย 
ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ ที่มาของสิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอน และการระงับซึ่งสิทธิ รวมทั้งหลักท่ัวไป
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ 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 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับนิติกรรม ระยะเวลา และอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ บรรพ ๑ และหลักกฎหมายสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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, title II 

 
๓๐๑๑๑๒๐๘  กฎหมายว่าด้วยหนี้      ๓(๓-๐-๖) 

  Obligations 
            เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
   ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้ร่วม เจ้าหนี้ร่วม    การ

ระงับแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๖๘ 
 

๓๐๑๑๑๒๐๙  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง   ๒(๒-๐-๔) 
  และลาภมิควรได้ 
  Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue  

 Enrichment 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  ความรับผิดในทางละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง  และลาภมิควร

ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ ลักษณะ ๓, ๔ และ ๕ ตลอดจนศึกษาถึงความรับผิด
ในทางละเมิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

    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 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา หรือได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111207 Juristic Act and Contract or has been 

approved by lecturer 
  กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ ๓ 
  Specific contracts under the Civil and Commercial Code, Book III; sale, 

exchange, gift, hire of property, hire – purchase 
 

๓๐๑๑๑๒๑๑  เอกเทศสัญญา ๒      ๓(๓-๐-๖) 
  Specific Contracts II 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๑๐ เอกเทศสัญญา ๑ หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ผู้สอน 
  Course Condition: 30111210 Specific Contracts I or has been approved by 

lecturer 
  กฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างทำของ 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 
 

  



มคอ. ๒ 

๖๙ 
 

๓๐๑๑๑๒๑๒  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน   ๒(๒-๐-๔) 
  Security Transactions  
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา หรือได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111207 Juristic Act and contract Law or has been 

approved by lecturer 
  กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ 
  Principles of law related to suretyship, mortgage and pledge under the Civil 

and Commercial Code, Book III 
 

๓๐๑๑๑๒๑๓  กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือและประกันภัย   ๓(๓-๐-๖) 
  Negotiable Instruments and Insurance 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา หรือได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111207 Juristic Act and contract Law or has been 

approved by lecturer 
  กฎหมายลักษณะตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ และ หลักทั่วไป

เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การประกันภัยค้ำจุนและ
การประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ 

  Legal principles of negotiable instruments according to Civil and Commercial 
Code, Book III and 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 

 
๓๐๑๑๑๒๑๔  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท    ๒(๒-๐-๔) 

  Partnerships and Companies 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา หรือได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111207 Juristic Act and contract Law or has been 

approved by lecturer 
  หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดองค์กร การดำเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนธรรมดา        ห้าง

หุ้นส่วนสามัญท่ีจดทะเบียนแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน กฎหมาย       และระเบียบ
เกี่ยวกับหุ้นทั้งหลาย 

  Principles of law related to business organizations; operation and liquidation 
of ordinary partnerships; registered partnerships; limited partnerships; limited companies; 
public companies; securities regulations 

 



มคอ. ๒ 

๗๐ 
 

๓๐๑๑๑๒๑๕  กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน    ๒(๒-๐-๔) 
  Property and Land Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑    และ

บรรพ ๔ แนวคิดทางกฎหมายในการจัดระบบที่ดิน การแบ่งประเภทของที่ดินตามกฎหมาย การเกิดขึ้นและผล
ในทางกฎหมายของที่ดินแต่ละประเภท ระบบเอกสารสิทธิในที่ดินและการจดทะเบียนสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ควบคุมการใช้ที่ดินตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายการจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด 

   Principles of law related to property under Civil and Commercial Code ,Book I 
and Book IV. Concepts of land use control; different type of land in term of law; occurrence 
and legal consequence in such a type of land; certificate of ownership and land registration 
by land code; rules of land use control related by other laws; land reform, city planning and 
building control act 

 
๓๐๑๑๑๒๑๖  กฎหมายครอบครัว      ๒(๒-๐-๔) 

  Family Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 

  หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ได้แก่ การ
สมรส การหมั้น บิดามารดากับบุตร และค่าอุปการะเลี้ยงดู 
  Legal principles of family according to Civil and Commercial Code, Book V; 
marriage, betrothal, parent and child, maintenance 

 
๓๐๑๑๑๒๑๗  กฎหมายมรดก       ๒(๒-๐-๔) 

  Succession Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 

    หลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ได้แก่ บท
เบ็ดเสร็จทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกท่ีไม่มีผู้รับ และ
อายุความ 
    Legal principles of succession according to Civil and Commercial Code, Book 
VI; general provisions, statutory right of inheritance, wills, administration and distribution of 
an estate, vacant estates, prescription 

 
 
 



มคอ. ๒ 

๗๑ 
 

๓๐๑๑๑๒๑๘  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑    ๓(๓-๐-๖) 
  Civil Procedure Law I 
         เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 

  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ และ ภาค ๒ ได้แก่ ศาล คู่ความ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร 
พยานหลักฐาน การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล ผู้พิพากษาและคำสั่ง และวิธีพิจารณาสามัญใน
ศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น 
            Legal principle of civil procedure; procedures in Courts of First Instance under 
the Civil Procedure Code, Book I and Book II; courts, parties, filling and service of pleadings 
and documents, evidence, judgement and order, contents and effects of judgements and 
orders, costs, ordinary procedures in Courts of First Instance, special procedures in Courts of 
First Instance 

 
๓๐๑๑๑๒๑๙  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒    ๓(๓-๐-๖) 

  Civil Procedure Law II 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๑๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ หรือได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111218 Civil Procedure Law I or has been approved 

by lecturer 
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์และฎีกา และวิธีการชั่วคราวก่อน

พิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๓ และ
ภาค 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 

 
๓๐๑๑๑๒๒๐  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑    ๓(๓-๐-๖) 

  Criminal Procedure Law I 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา หลักทั่วไป อำนาจพนักงานสอบสวน      และศาล 

หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การ
ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 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; 



มคอ. ๒ 

๗๒ 
 

civil litigation relating to criminal case, as provided in the Criminal Procedure Code, Part I and 
II 

 
๓๐๑๑๑๒๒๑  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒    ๒(๒-๐-๔) 

  Criminal Procedure Law II 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๒๐ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ หรือได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111220 Criminal Procedure Law I or has been 

approved by lecturer 
  การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคำพิพากษา และคำสั่งการอุทธรณ์และ

ฎีกา การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา          และลดโทษ 
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 

 
๓๐๑๑๑๒๒๒  กฎหมายลักษณะพยาน      ๓(๓-๐-๖) 

  Evidence Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๒๑๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ และ ๓๐๑๑๒๒๐ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111218 Civil Procedure Law I and 3011220 Criminal 

Procedure Law I or has been approved by lecturer 
  ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา        การรับ

ฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยานบอกเล่าและพยานผู้เชี่ยวชาญ ข้อสันนิษฐานของกฎหมายและหน้าที่นำ
สืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

   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 

 
๓๐๑๑๑๒๒๓  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย      ๒(๒-๐-๔) 

  Legal Profession 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
   วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่ และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและ

วินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมของนัก
นิติศาสตร์ในการประกอบวิชาชีพ 



มคอ. ๒ 

๗๓ 
 

   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  

 
๓๐๑๑๑๒๒๔  นิติปรัชญา       ๒(๒-๐-๔) 

  Legal Philosophy 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
   ผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสำนักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็นรากฐาน

ของทฤษฎีกฎหมายโดยเน้นความหมายของกฎหมาย แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ อำนาจอธิปไตย สิทธิ ความ
ยุติธรรม 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 

 
๓๐๑๑๑๒๒๕  กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน    ๓(๓-๐-๖) 

  Private international Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน     
    Course Condition: 30111206 Civil Law: General Principles or has been 

approved by lecturer 
  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาติ       สถานะ

ของคนชาติและคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การดำเนินคดีที่มีองค์ประกอบเกี่ยวพัน       กับ
ต่างประเทศ 

   Meanings and characteristics of private international law, Nationality, status of 
native and alien, conflict of laws, proceeding of cases with foreign elements 

 
๓๐๑๑๑๒๒๖  กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน    ๓(๓-๐-๖) 

  Public International Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน      
  Course Condition: 30111206 Civil Law: General Principles or has been 

approved by lecturer     
  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ เขตแดนรัฐ 

อำนาจรัฐ รวมทั้งการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เขตอำนาจของรัฐทางทะเลและกำหนดเขตทางทะเล ความสัมพันธ์ของ
กฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ     การระงับข้อพิพาท 
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   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 

 
๓๐๑๑๑๒๒๗  รัฐธรรมนูญ       ๓(๓-๐-๖) 

  Constitution 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111205 Introduction of Public Law or has been 

approved by lecturer  
  ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจน

หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักประชาธิปไตย หลักการแบ่งแยกอำนาจและถ่วงดุลอำนาจซึ่ง
กันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญรวมทั้งศึกษาโครงสร้างและ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทย ระบบพรรคการเมืองและระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญไทย 

  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 

 
๓๐๑๑๑๒๒๘  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    ๓(๓-๐-๖) 

  Administrative Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111205 Introduction of Public Law or has been 

approved by lecturer 
  หลักท่ัวไปทางสารบัญญัติหลักวิธีสารบัญญัติชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คำสั่งทางปกครองการ

พิจารณาเรื่องทางปกครองอำนาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองการ
ขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หลักการสำคัญ
ของกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง หลักความรับผิดทาง
ปกครองในแนวคำพิพากษาของศาลไทยความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่ง 
แนวคิดของการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  วิธีการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  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; 
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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  

 
๓๐๑๑๑๒๒๙  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    ๒(๒-๐-๔) 

  Administrative Court and Administrative Procedure Law  
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111205 Introduction of Public Law or has been 

approved by lecturer 
  หลักท่ัวไปและลักษณะสำคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง การกระทำทางปกครอง ผล

บังคับของคำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง วิธีปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร แนวคิด โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
ของศาลปกครอง หลักการสำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่ชั้นเริ่มคดี ชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงการนั่ง
พิจารณาคดีชั้นพิพากษาคดี จนถึงการบังคับคดีตามคำพิพากษา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง  

  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 

 
๓๐๑๑๑๒๓๐  กฎหมายภาษีอากร      ๒(๒-๐-๔) 

  Taxation Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร  ภาพรวมของระบบการภาษีอากรของไทย ตลอดจนเข้าใจ

วิธีการและหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร 
             General principle of taxation, taxation system and calculation for taxation 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๗๖ 
 

๓๐๑๑๑๒๓๑  กฎหมายแรงงาน      ๓(๓-๐-๖) 
  Labour Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111205 Introduction of Public Law or has been 

approved by lecturer 
  หลักกฎหมายแรงงาน ขอบเขต ลักษณะ วัตถุประสงค์และสวัสดิการแรงงาน        สัญญาจ้าง

แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาของศาล
แรงงาน รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทางด้านแรงงาน 

   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 

 
๓๐๑๑๑๒๓๒  ศาลจำลองและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย   ๒(๑-๒-๓) 

  Advocacy and Moot Court 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ และ ๓๐๑๑๑๒๒๑ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111219 Civil Procedure Law I and 30111221 Civil 

Procedure Law II or has been approved by lecturer 
   วิธีการการร่างคำฟ้อง คำให้การ แถลงการณ์ และคำร้องและการว่าความในศาลรวมทั้งปัญหา

ต่าง ๆ ในการดำเนินคดีโดยมีการจัดทำศาลจำลองขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษาภาคปฏิบัติ 
    Drafting plaints, answers, arguments and motions; litigation in court; 

simultation of litigation via moot court 
 

๓๐๑๑๑๒๓๓  การวิจัยทางกฎหมาย     ๓(๓-๐-๖) 
  Legal Research 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมาย        วิธี

พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การจัดลำดับความสำคัญ คัดเลือกข้อมูลทางกฎหมาย
ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ประเภทของงานวิจัย การเขียนเค้าโครง วิธีการ เทคนิค กระบวนการการทำ
วิจัย การอ้างอิง นำเสนอผลงานวิจัยทางกฎหมายซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ที่
ปรึกษา รวมทั้งศึกษาจริยธรรมในการทางวิจัยของนักวิจัยทางด้านกฎหมาย 

  Discussion and analysis of substantial issues pertaining to civil law, criminal 
law, civil procedure law and criminal procedure law. Characteristics of legal research distinct 
from research in other fields ;topic including access to primary and secondary sources and 
authorities, ranking and weighing thereof, types of legal research, writing a proposal, research 
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methods, techniques, and process; Writing and editing a research paper, citation and 
presentation of a research paper joint -developed by a student and a supervisor; ethics for 
legal research 

 
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา                                                     
  สาขาวิชากฎหมายมหาชน 

๓๐๑๑๑๓๐๑  กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    ๓(๓-๐-๖)  
  Law of Local Government Organizations  
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition 30111205 Introduction of Public Law or has been 

approved by lecturer 
  โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์การและบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการ

บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล         ทรัพย์สิน พัสดุ หลัก
กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งหลัก
กฎหมายและการดำเนินการควบคุมตรวจสอบการดำเนินการขององค์การและเจ้าพนักงานองค์การส่วนท้องถิ่น 

  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 

 
๓๐๑๑๑๓๐๒  กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ     ๓(๓-๐-๖)  

  Public Procurement law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111205 Introduction of Public Law or has been 

approved by lecturer 
  คำนิยาม การใช้บังคับและการมอบอำนาจ บทกำหนดโทษ คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ การ

ซื้อการจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า สัญญา   และ
หลักประกัน การลงโทษผู้ทิ้งงาน การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ การควบคุม และการจำหน่าย 

  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 
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๓๐๑๑๑๓๐๓  กฎหมายการเดินอากาศ     ๓(๓-๐-๖)  
  Air  Navigation law     
  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  คณะกรมการการบินพลเรือน  

บททั่วไปว่าด้วยอากาศยาน การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน แบบอากาศยาน การผลิตอากาศยาน 
และการควบคุมความสมควรเดินอากาศ ความสมควรเดินอากาศ หน่วยซ่อม ผู้ประจำหน้าที่ สนามบินและ
เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ค่าบริการผู้โดยสารขาออก บริการในลานจอดอากาศยาน และ
บริการช่างอากาศ อุบัติเหตุ อำนาจตรวจ 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 

 
๓๐๑๑๑๓๐๔  กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง   ๓(๓-๐-๖)  

  Political Party and Election Law  
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111205 Introduction of Public Law or has been 

approved by lecturer 
  ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้งตลอดจนองค์กร

ที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศทางด้านพรรคการเมืองนั้น  เน้นถึง
โครงสร้างพรรคการเมือง ตลอดจนบทบาทของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบัน  ส่วน
ทางด้านกฎหมายเลือกตั้งนั้น  ข้อดีข้อเสียของระบบการเลือกตั้งและองค์กรที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตาม
กฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบันรวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว 

  This course endeavors to provide an account of historical backgrounds and 
current issues surrounding political parties, electoral systems and agencies in charge of 
elections in Thailand. With regard to political parties, this course places particular emphasis 
on structures and roles of political parties under legislation currently in force. As far as 
legislation on elections, this course seeks to explore strengths and shortcomings found in the 
electoral systems and the electoral agency under current legislation and approaches to 
revise such legislation 

 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๗๙ 
 

๓๐๑๑๑๓๐๕  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     ๓(๓-๐-๖)  
  International Trade Law  
  เงื่อนไขรายวิชา  : 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 กฎหมายเศรษฐกิจ      ระหว่าง

ประเทศ กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขสำคัญทางการค้าระหว่างประเทศ  การ
ขนส่งและการประกันภัยสินค้า การชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างประเทศ  

    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 

 
๓๐๑๑๑๓๐๖  กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล   ๓(๓-๐-๖)  

  Telecommunication Law and Digital Economy  
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  พัฒนาการเทคโนโลยีอนาล็อกและดิจิทัล และประเภทของบริการกิจการโทรคมนาคม 

ทั้งหลายในยุคหลอมรวมสื่อ พัฒนาการนโยบาย และกฎหมายโทรคมนาคมของรัฐ ตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแล กิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งกฎหมายโทรคมนาคม
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๔ กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  Analog and digital technology development and all categories of 
telecommunication services in convergence age, state policy and regulation development on 
telecommunication law and digital economy development, regulatory body on 
telecommunication sector and digital economy including telecommunication law and law 
concerning digital economy development.The Electronic Transaction Act of Thailand 1999; 
the digital signature and electronic documents; Computer-related Crime Act B.E 2550  

 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๘๐ 
 

๓๐๑๑๑๓๐๗  กฎหมายการลงทุน      ๓(๓-๐-๖)  
  Investment Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111205 Introduction of Public Law or has been 

approved by lecturer 
    ความสำคัญของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการลงทุน 

หลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนกฎหมายการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับ
สถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกับการลงทุน และกฎหมายอ่ืนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุน รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนของต่างประเทศ  

   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 

 
๓๐๑๑๑๓๐๘  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   ๓(๓-๐-๖)  

  International Economic Law  
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลก ครั้งที่

สองเป็นต้นมา การจัดระเบียบโลกในด้านเศรษฐกิจภายใต้ระบบ Bretton Woods อันประกอบไปด้วย 
องค์การการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพ่ือการบูรณะและพัฒนา ประวัติและภาครวมขององค์การการค้าโลก 
วิวัฒนาการและความสาคัญท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ และวิธีการระงับข้อ
พิพาทการลงทุนระหว่างประเทศภายใต้กฎเกณฑ์ของศูนย์ระหว่างประเทศเพ่ือการระงับข้อพิพาททางการ
ลงทุน  

  An introductory course exploring the evolution of international economic law 
subsequent to the end of World War II; The establishment of a world economic order under 
the Bretton Woods System composed of the International Monetary Fund )IMF( and the 
International Bank for Reconstruction and Development )IBRD(. A history and an overview of 
the Word Trade Organization )WTO(. 

 
๓๐๑๑๑๓๐๙  กฎหมายล้มละลาย      ๓(๓-๐-๖) 

  Bankruptcy Law 
   เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๑๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ และ ๓๐๑๑๑๒๑๙ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒ หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  Course Condition: 30111218  Civil Procedure Law I and 30111219 Civil 

Procedure Law II or has been approved by lecturer 



มคอ. ๒ 

๘๑ 
 

  วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจศาล กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ 

    Evolution, characteristic and objective of bankruptcy law; debtors’ asset 
management; roles of receivers; court’s competence; bankruptcy procedures, reorganization 
and debt restructuring 

 
๓๐๑๑๑๓๑๐  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     ๓(๓-๐-๖) 

  Intellectual Property Law 
  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป หรือได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้สอน      
  Course Condition: 30111206 Civil Law: General Principles or has been 

approved by lecturer 
  แนวคิด ที่มาและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ 

เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการค้า ความคุ้มครองตามกฎหมาย       การบังคับใช้ตลอดจน
การตรวจสอบสิทธิ และวิธีการขอรับการคุ้มครอง 

    Principles, history and importance of intellectual property; protection 
categories of intellectual properties protection; copyright; patent; trademark; legal protection 
and enforcement; right checking; right certification 

 
๓๐๑๑๑๓๑๑   กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๓(๓-๐-๖) 

  Information and Communication Technology Law 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition: None 
  กฎหมายกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการที่สำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการ
แสดงออกซ่ึงความเห็น รวมตลอดถึงสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบัน 
ในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล 

             Law and policy of information technology; development of information 
technology and computer; electronics data; the core principles of IT law - electronic 
transaction act, computer crime act; using social network system to be effective for 
protection of iIntellectual property; protection of private right; freedom of expression; 
problem of enforcement; the IT currently law and the law that relating to digital Economy 

 
 



มคอ. ๒ 

๘๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๘๓ 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล  นายเจษฎา  ไชยตา 
๒. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓. เลขที่ประจำตำแหน่ง ๐๑๖๗ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
    หรือ สัญญาจ้างเลขท่ี ก๑๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ 
    วิทยาศาสตร์ 
๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน           
    ๑๑  ป ี  
๕. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีสำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ .ศ.  ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เนติบัณฑิต กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ประกาศนีบัตรวิชาว่าความ  พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาทนายความ 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕๔๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จำนวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

๒๕๖๒ ๒๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๕๖๑ ๒๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
๗. รายละเอียดของผลงานทางวิชาการ 
 ๗.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
 ๗.๒ บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ  
บุญเลิศ โพธิ์ขำ, สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา  ไชยตา. )๒๕๖๑(. ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบน ถนน 

ของประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน. การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 
ครั้งที่ ๖ หัวข้อ “Bike and Walk on Public Transport Connecction”. )หน้า  ๔๐-๕๑(. 
กรุงเทพฯ: สถาบันการเดินและการจักรยานแห่งประเทศไทย 

 ๗.๓  หนังสือ/ตำรา 
                  - 
 ๗.๔ ผลงานอ่ืน ๆ  
                 -  
๘. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  



มคอ. ๒ 

๘๔ 
 

- 
    รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
  )นายเจษฎา  ไชยตา( 

วันที่   ๒  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๘๕ 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล นางสาวชไมพร  ไทยดำรงเดช 
๒. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓. เลขที่ประจำตำแหน่ง ๓๐๐๕๐ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ ๒ พฤษภาคม  
    ๒๕๕๙ หรือ สัญญาจ้างเลขท่ี ก๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
    และวิทยาศาสตร์ 
๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    ๔  ปี   
๕. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีสำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จำนวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

๒๕๖๒ ๒๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๕๖๑ ๒๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
๗. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 ๗.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

  - 
 ๗.๒ บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ 
ชไมพร  ไทยดำรงเดช. (2561). ผลกระทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น :  

กรณีศึกษาการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขต  
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย. การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”, (หน้า 551-559). 
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย. วันที่ 22 – 23  มีนาคม  2561. 

 ๗.๓ หนังสือ/ตำรา 
                  - 
 ๗.๔ ผลงานอ่ืน ๆ   
          - 
๘. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

- 
 



มคอ. ๒ 

๘๖ 
 

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
  )นางสาวชไมพร  ไทยดำรงเดช(  

วันที่   ๒  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๘๗ 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ 
๒. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓. เลขที่ประจำตำแหน่ง ๐๑๑๒ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรจุเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖  
๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    ๒๖ ปี ๑๐ เดือน 
๕. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีสำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จำนวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

๒๕๖๒ ๒๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๕๖๑ ๒๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
๗. รายละเอียดผลงานวิชาการ 
 ๗.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
บุญเลิศ โพธิ์ขำ, สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา  ไชยตา. )๒๕๖๑(. ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนนของ 

ประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน. การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง
  ๖ หัวข้อ “Bike and Walk on Public Transport Connecction”.)หน้า ๔๐-๕๑(. กรุงเทพฯ:  

สถาบันการเดินและการจักรยานแห่งประเทศไทย 
 
 ๗.๒ บทความวิจัยท่ีนำเสนอในการประชุมวิชาการ 
          - 
 ๗.๓ หนังสือ/ตำรา 
                   - 
 ๗.๔ ผลงานอ่ืน ๆ   
                   - 
๘. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

- 
   
 
 



มคอ. ๒ 

๘๘ 
 

 
    รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

     
 )นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ( 

วันที่   ๒  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๘๙ 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  นายสุรศักดิ์  แสนพรหม 
๒. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓. เลขที่ประจำตำแหน่ง -  สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ หรือ  
    สัญญาจ้างเลขท่ี ก๓๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ  
    วิทยาศาสตร์ 
๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    ๗  ปี   
๕. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีสำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เนติบัณฑิต กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  พ.ศ. ๒๕๓๙ สภาทนายความ 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จำนวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

๒๕๖๒ ๒๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒๕๖๑ ๒๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
๗. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 ๗.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 - 
 ๗.๒ บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ 
บุญเลิศ โพธิ์ขำ, สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา  ไชยตา. )๒๕๖๑(. ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนนของ 

ประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน. การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง 
ที่ ๖ หัวข้อ “Bike and Walk on Public Transport Connecction”. )หน้า ๔๐-๕๑(. กรุงเทพฯ: 
สถาบันการเดินและการจักรยานแห่งประเทศไทย 

 สุรศักดิ์ แสนพรหม, สุภธิดา สุกใส และนิพนธ์ กัลยาเรือน. )๒๕๖๐(. การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ  
ยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย ๔.๐. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการ สาธารณะ 
ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย ๔.๐”,  
)หน้า ๑๒๖๘-๑๒๘๒.( ขอนแก่น :วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น. 

 



มคอ. ๒ 

๙๐ 
 

 

 ๗.๓ หนังสือ/ตำรา 
                  - 
 ๗.๔ ผลงานอ่ืน ๆ                    

- 
๘. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
  - 

    รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
  )นายสุรศักดิ์  แสนพรหม( 

วันที่   ๒  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๙๑ 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล    นายณัฐภณ  อันชัน 
๒. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. เลขที่ประจำตำแหน่ง ๑๐๓๓๖ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    สัญญาจ้างเลขท่ี  ก๑๐๕/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ  
    วิทยาศาสตร์ 
๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก  ตั้งแต่วันที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     ๑ ปี   
๕. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีสำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน พ .ศ.  ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๖. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน  (จำนวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖๒ - ๙ ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
๗. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 ๗.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ณัฐภณ อันชัน. )๒๕๖๒(. ปัญหาการเรียกร้องค่าเสียหายกรณีเจ้าหนี้ทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
   ตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘. วารสารวิจยัและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลย. ๑๔)๔๙(, ๙-๑๙. 
 ๗.๒ บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ 
  - 
 ๗.๓ หนังสือ/ตำรา 
  -  
 ๗.๔ ผลงานอ่ืน ๆ   
  - 
๘. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
  - 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  

)นายณัฐภณ  อันชัน( 
วันที่  ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



มคอ. ๒ 

๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารหมายเลข ๓ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

๙๓ 
 

 



มคอ. ๒ 

๙๔ 
 

 



มคอ. ๒ 

๙๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



มคอ. ๒ 

๙๖ 
 

 

 



มคอ. ๒ 

๙๗ 
 

 



มคอ. ๒ 

๙๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 



มคอ. ๒ 

๑๐๙ 
 

 
  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

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

ชื่อหลักสูตร 
คงเดิม 
 
ชื่อปริญญา 
 
คงเดิม 

 

จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๔๓ หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๓๒  หน่วยกิต 

๑.ปรับลดหน่วยกิตเพื่อให้
สอดคล้องกับรายวิชา 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปกติ )๔ ปี( 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 ๓๓      หน่วยกิต 
หมวดวิชาชพี                                         ๑๐๔      หน่วยกิต  
     กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ                          ๙๕      หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาเฉพาะบังคบั                              ๕       หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                               -        หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ๖       หน่วยกิต 
                                                   รวม  ๑๔๓     หน่วยกิต. 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปกติ (๔ ป)ี 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 ๓๐      หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                                       ๙๖      หน่วยกิต  

     กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาบังคบั                     ๘๔      หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกกฎหมาย    ๑๒      หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ๖       หน่วยกิต 
                              
                      รวม                              ๑๓๒      หน่วยกิต 
 

๑. มีการลดจำนวนหน่วย
กิต หมวดวิชาชีพพื้นฐาน
จาก ๑๐๔ หน่วยกิต เป็น 
๙๖ หน่วยกิต 

 

 

 



มคอ. ๒ 

๑๑๐ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

รายวิชา 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            ๓๓    หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชาภาษาไทย                               ๑๕     หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                               ๙    หน่วยกิต 
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงวชิาการ                         ๓)๒-๒-๕( 
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 ๓)๒-๒-๕( 
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ                     ๓)๒-๒-๕( 
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                       ๓)๒-๒-๕( 
วิชาบังคับเลือก                                         ๓    หน่วยกิต 
วิชาบังคับเพิ่มสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยสำหรับชาวตา่งประเทศ           ๓)๒-๒-๕( 
วิชาบังคับเพิ่มสำหรับนักศึกษาไทย ให้เลือกเรียน ๑ รายวิชาจากวิชา
ต่อไปนี ้
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพ่ือการสือ่สาร               ๓)๒-๒-๕( 
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สาร                       ๓)๒-๒-๕( 
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพือ่การสือ่สาร                      ๓)๒-๒-๕( 

รายวิชา 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            ๓๐    หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชา                                           ๑๔     หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                               ๙    หน่วยกิต 
๓๐๐๐๑๓๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ๒)๑-๒-๓( 
๓๐๐๐๒๓๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒)๑-๒-๓(
๓๐๐๐๒๓๐๒  ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ  ๒)๑-๒-๓(
๓๐๐๐๒๓๐๓  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ๒)๑-๒-๓(
๓๐๐๐๓๑๐๑  ภาษาจนีเบื้องต้น   ๒)๑-๒-๓(    
๓๐๐๐๒๓๐๒  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร ๒)๑-๒-๓(     
๓๐๐๐๒๔๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์
      เฉพาะด้าน   ๒)๑-๒-๓( 

วิชาบังคับเลือก                                         ๓    หน่วยกิต 
วิชาบังคับเพิ่มสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ           ๒)๑-๒-๓( 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรับเปลี่ยนให้เป็น
ปัจจุบนั 
๒.ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย
รายวิชาของหมวดวชิา
ศึกษาทั่วไปใหม่หมด 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบนั และตรง
ตามเอกลักษณ์ และ 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

๑.๒ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมตา่งวัฒนธรรม               ๓)๓-๐-๖(                                  
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม  จริยธรรม  และภาวะผูน้ำ         ๓)๓-๐-๖( 

๑.๒ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๔๓๐๑   มนุษย์กับสงัคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ๒)๑-๒-๓( 
๓๐๐๐๔๑๐๗   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป 
  ในชีวิตประจำวนั         ๒)๒-๐-๔(   
๓๐๐๐๔๔๐๗   เศรษฐศาสตร์และการปกครอง   ๒)๒-๐-๔( 

๑.ปรับลดรายวชิาจาก
กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จาก ๓ 
รายวิชา เหลือ ๒ รายวชิา 
หน่วยกิกิตจาก ๙ หน่วย
กิต เหลือ ๖ หน่วยกิต 
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๑.๓กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๕๑๐๑ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   ๓)๓-๐-๖(     
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณติศาสตร์และตรรกวิทยา                   ๓)๓-๐-๖( 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๕๓๐๑  การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
  และการแก้ปัญหา  ๒)๑-๒-๓( 
๓๐๐๐๕๔๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ในชีวิตประจำวัน   ๒)๑-๒-๓(
๓๐๐๐๕๔๐๕ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา ๒)๑-๒-๓( 

๑. ปรับลดรายวชิากลุ่ม
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จาก ๓ 
รายวิชา เหลือ ๒ รายวชิา 
หน่วยกิตจาก ๙ หน่วยกิต 
เหลือ ๖ หน่วยกิต 

๑ .๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล             ๓)๒-๒-๕( 
๓๐๐๐๖๑๐๒ สขุภาพกีฬา และสนุทรียภาพ                 ๓)๒-๒-๕( 
 

๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๖๔๐๑  การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล   ๒)๑-๒-๓(
๓๐๐๐๖๑๐๔  กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  ๑)๐-๒-๑( 

๕ .เพิ่มรายวิชากลุ่ม
วิชาสหศาสตร์ ๒ วิชา (๖  
หน่วยกิต)  
 

 ๑.๕ กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๗๓๐๑  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และ 
  ความเป็นผูป้ระกอบการ  ๒)๑-๒-๓(                 
๓๐๐๐๗๔๐๑  การตลาดดิจทิัลสำหรับ 
  ผู้ประกอบการใหม่   ๒)๑-๒-๓( 

เพิ่มกลุ่มรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อ
ตอบสนองการเปน็
ผู้ประกอบการ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                ๑๐๔     หน่วยกิต       
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                       ๙๕      หน่วยกิต 
๓๐๑๑๑๒๐๑ การให้เหตุผลทางกฎหมาย                     ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๐๒ กฎหมายอาญา ๑                           ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๐๓ กฎหมายอาญา ๒                                ๔)๔-๐-๘( 
๓๐๑๑๑๒๐๔ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมฯ                ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น                       ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๐๖ กฎหมายแพ่ง                                     ๒)๒-๐-๔( 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                 ๙๖     หน่วยกิต       
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                       ๙๖     หน่วยกิต 
   )๒.๑( กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชพี )แกน(       ๘๔      หน่วยกิต 
๓๐๑๑๑๒๐๑  การให้เหตุผลทางกฎหมาย      ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๐๒  กฎหมายอาญา ๑       ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๐๓ กฎหมายอาญา ๒      ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๐๔  พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและ 
  ระบบตลุาการ         ๒)๒-๐-๔( 

๑.หมวดวิชาเฉพาะ  
ลดหน่วยกิตจาก ๑๐๔  
หน่วยกิตเป็น ๙๖ หน่วย
กิต เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาใน
รายวิชา 
๒ .กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพมีการปรับรหัส
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๓๐๑๑๑๒๐๗ กฎหมายลักษณะนิติกรรม                      ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๐๘ กฎหมายว่าด้วยหนี้                            ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๐๙ กฎหมายลักษณะละเมิด                        ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๐ เอกเทศสญัญา ๑                  ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๑๑ เอกเทศสัญญา ๒                  ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๑๒ กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคล 
       และทรัพย์สนิ                            ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๓ กฎหมายลักษณะประกันภัย                 ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๔ กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ                 ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๕ กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน                       ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๖ กฎหมายทรัพย์สิน                            ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๑๗ กฎหมายครอบครัว                              ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๘ กฎหมายมรดก                  ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง ๑              ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๐ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒              ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑            ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๒ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒            ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๓ กฎหมายลักษณะพยาน                 ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๔ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                 ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๒๕ นิติปรัชญา                   ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๒๖ กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน       ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๗ กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน      ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๘ รัฐธรรมนูญ                                       ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๙ กฎหมายวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง       ๓)๓-๐-๖( 

๓๐๑๑๑๒๐๕  กฎหมายมหาชนเบื้องตน้      ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๐๖  กฎหมายแพ่ง       ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๐๗  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสญัญา    ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๐๘  กฎหมายว่าด้วยหนี้      ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๐๙  กฎหมายลักษณะละเมิด      ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๐  เอกเทศสัญญา ๑       ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๑๑  เอกเทศสัญญา ๒       ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๑๒  กฎหมายลักษณะประกนัด้วยบคุคล     ๒)๒-๐-๔(
๓๐๑๑๑๒๑๓ กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือและ 
  การประกันภัย         ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๑๔ กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท     ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๕ กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน     ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๑๖  กฎหมายครอบครัว      ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๗ กฎหมายมรดก       ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๑๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑     ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๒     ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๐ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑      ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒      ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๒๒ กฎหมายลักษณะพยาน                ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๓ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                   ๒)๒-๐-๔(
๓๐๑๑๑๒๒๔  นิติปรัชญา       ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๒๕ กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๖  กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๗ รัฐธรรมนูญ                 ๓)๓-๐-๖( 

รายวิชาเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มรายวิชา 
๓ .กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ  มีการเพิ่มเติม
รายวิชาขึน้ อาทิ  
กฎหมายกับบัญชสีำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการ   
และการวิจัยทางกฎหมาย 
เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐาน
ที่เหมาะสมในการศึกษา 
แต่คำอธิบายรายวิชาคง
เดิม 
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๓๐๑๑๑๒๓๐ ศาลปกครองฯ                                    ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๓๑ กฎหมายการคลัง                 ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๓๒ กฎหมายภาษอีากร                            ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๓๓ กฎหมายล้มละลาย                  ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๓๔ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                 ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๓๕ กฎหมายแรงงาน                                 ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๓๖ ศาลจำลองและการจัดทำเอกสาร 
        ทางกฏหมาย      ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๓๗ สัมมนากฎหมาย                                 ๓)๓-๐-๖( 

๓๐๑๑๑๒๒๘ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๒๙ ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคด ี
            ปกครอง                                 ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๓๐ กฎหมายภาษีอากร     ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๓๑ กฎหมายแรงงาน                ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๒๓๒ ศาลจำลองและการจัดทำเอกสาร 
  ทางกฏหมาย      ๒)๒-๐-๔( 
๓๐๑๑๑๒๓๓ การวิจัยทางกฎหมาย    ๓)๓-๐-๖(    
 

๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                            ๙        หน่วยกิต 
๓๐๑๑๑๓๑๑ กฎหมายองค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ิน        ๓)๓-๐-๖(  
๓๐๑๑๑๓๑๒ กฎหมายวา่ด้วยการพัสดุ      ๓)๓-๐-๖(  
๓๐๑๑๑๓๑๓ กฎหมายการเดินอากาศ      ๓)๓-๐-๖(  
๓๐๑๑๑๓๒๑ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ       ๓)๓-๐-๖(  
๓๐๑๑๑๓๒๒ กฎหมายการทำธุรกรรมฯ       ๓)๓-๐-๖(
๓๐๑๑๑๓๒๓ กฎหมายการลงทนุ                   ๓)๓-๐-๖(  
   

๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                       ๑๒       หน่วยกิต 
๓๐๑๑๑๓๑๑ กฎหมายองค์การปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  ๓)๓-๐-๖(  
๓๐๑๑๑๓๑๒ กฎหมายวา่ด้วยการพัสดุ  ๓)๓-๐-๖(  
๓๐๑๑๑๓๑๓ กฎหมายการเดินอากาศ  ๓)๓-๐-๖(  
๓๐๑๑๑๓๑๔ กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๓๑๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  ๓)๓-๐-๖(  
๓๐๑๑๑๓๑๖ กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจ 
       ดิจิทัล               ๓)๓-๐-๖(  
๓๐๑๑๑๓๑๗ กฎหมายการลงทุน   ๓)๓-๐-๖(  
๓๐๑๑๑๓๑๘ กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๓๑๙ กฎหมายล้มละลาย              ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๓๒๐ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา             ๓)๓-๐-๖( 
๓๐๑๑๑๓๑๑  กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓)๓-๐-๖( 
 

๑  .กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
มีการยกเลิกรายวิชาทีไ่ม่
สอดคล้องกับอัตราลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
นครพนม  
๒. กลุ่มวิชาเฉพาะ 
เพิ่มเติมรายวิชาใหม่
เพื่อให้ตอบสนองทันสมัย
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรีสาขาวชิา
นิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑  
๓. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
มีการเพิ่มเติมรายวิชาจาก 
๙ หน่วย เป็น ๑๒ หน่วย

 



มคอ. ๒ 

๑๑๔ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

กิตเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรีสาขาวชิา
นิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
อาทิกฎหมายพรรค
การเมืองฯ กฎหมาย
โทรคมนาคมและ
เศรษฐกิจดิจิทัล กฎหมาย
เศรรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เป็นตน้ 
 

๓. วิชาเลือกเสรี                                               ๖  หน่วยกิต ๓. วิชาเลือกเสรี                                             ๖  หน่วยกิต คงเดิม  
คำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๑๑๑๒๓๓  การวิจัยทางกฎหมาย  ๓)๓-๐-๖( 
  Legal Research 

  เงื่อนไขรายวิชา  : ไม่มี 
  Course Condition: None 

  อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมาย
แพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมาย  วิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา การจัดลำดับความสำคัญ คัดเลือกข้อมูลทาง
กฎหมายทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ประเภทของงานวิจัย การ
เขียนเค้าโครง วิธีการ เทคนิค กระบวนการการทำวิจัย การอ้างอิง 
นำเสนอผลงานวิจัยทางกฎหมายซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่าง

๑. คำอธิบายรายวชิาใน
รายวิชาเดิมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ในรายวิชาใหม่มีการ๒. 
เขียนคำอธิบายรายวิชา
ใหม่ 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ 

๑๑๕ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งศึกษาจริยธรรมในการทำวิจัย
ของนักวิจัยทางด้านกฎหมาย 
  Discussion and analysis of substantial issues 
pertaining to civil law, criminal law, civil procedure law and 
criminal procedure law.  Characteristics of legal research 
distinct from research in other fields ;topic including access 
to primary and secondary sources and authorities, ranking 
and weighing thereof, types of legal research, writing a 
proposal, research methods, techniques, and process; 
Writing and editing a research paper, citation and 
presentation of a research paper joint -developed by a 
student and a supervisor; ethics for legal research 

 
๓๐๑๑๑๓๐๔  กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง๓)๓-๐-๖(  
  Political  Party  and  Electoral  Law  

  เงื่อนไขรายวิชา  : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชน
เบื้องต้น หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

  Course Condition: 30111205 Introduction 
of Public Law or has been approved by lecturer 

 ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของพรรคการเมือง 
ระบบการเลือกตั้งตลอดจนองค์กรที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ 

๑๑๖ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

ของประเทศไทยและของต่างประเทศทางด้านพรรคการเมืองนั้น  
เน้นถึงโครงสร้างพรรคการเมือง ตลอดจนบทบาทของพรรคการเมือง
ตามกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบัน  ส่วนทางด้านกฎหมายเลือกตั้ง
นั ้น  ข้อดีข้อเสียของระบบการเลือกตั ้งและองค์กรที ่ดำเนินการ
จัดการเลือกตั ้งตามกฎหมายเลือกตั ้งฉบับปัจจุบันรวมทั ้งแนว
ทางการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว 

 This course endeavors to provide an 
account of historical backgrounds and current issues 
surrounding political parties, electoral systems and 
agencies in charge of elections in Thailand. With regard to 
political parties, this course places particular emphasis on 
structures and roles of political parties under legislation 
currently in force. As far as legislation on elections, this 
course seeks to explore strengths and shortcomings 
found in the electoral systems and the electoral agency 
under current legislation and approaches to revise such 
legislation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒ 

๑๑๗ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

๓๐๑๑๑๓๐๖  กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจ 
  ดิจิทัล                ๓)๓-๐-๖(  
  Telecommunication Law and Digital Economy  

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition: None 

  พัฒนาการเทคโนโลยีอนาล็อกและดิจิทัล และ
ประเภทของบริการกิจการโทรคมนาคม ทั้งหลายในยุคหลอมรวมสื่อ 
พัฒนาการนโยบาย และกฎหมายโทรคมนาคมของรัฐ ตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานกากับดูแล กิจการโทรคมนาคม
และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ กฎหมายลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  Analog and digital technology 
development and all categories of telecommunication 
services in convergence age, state policy and regulation 
development on telecommunication law and digital 
economy development, regulatory body on 
telecommunication sector and digital economy including 
telecommunication law and law concerning digital 
economy development.The Electronic Transaction Act of 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



มคอ. ๒ 

๑๑๘ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

Thailand 1999; the digital signature and electronic 
documents; Computer-related Crime Act B.E 2550  
 
๓๐๑๑๑๓๐๘  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ๓)๓-๐-๖(  
  International Economic Law  

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition: None 

  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศนับตั ้งแต่สิ ้นสุดสงครามโลก ครั ้งที ่สองเป็นต้นมา การจัด
ระเบียบโลกในด้านเศรษฐกิจภายใต้ระบบ  Bretton Woods อัน
ประกอบไปด้วย องค์การการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการ
บูรณะและพัฒนา ประวัติและภาครวมขององค์การการค้าโลก 
วิวัฒนาการและความสาคัญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกฎหมายการ
ลงทุนระหว่างประเทศ และวิธีการระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่าง
ประเทศภายใต้กฎเกณฑ์ของศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อ การระงับข้อ
พิพาททางการลงทุน  
  An introductory course exploring the 
evolution of international economic law subsequent to 
the end of World War II; The establishment of a world 
economic order under the Bretton Woods System 

 

 



มคอ. ๒ 

๑๑๙ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

composed of the International Monetary Fund )IMF( and 
the International Bank for Reconstruction and 
Development )IBRD(. A history and an overview of the 
Word Trade Organization )WTO( 
๓๐๑๑๑๓๑๑     กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓)๓-๐-๖( 

 Information and Communication 
Technology Law 

             เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition: None 

กฎหมายก ับนโยบายเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการที่สำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช ่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส์ 
กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง
ความเห็น รวมตลอดถึงสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบันใน
สังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
            Law and policy of information technology; 
development of information technology and computer; 
electronics data; the core principles of IT law -  electronic 

 



มคอ. ๒ 

๑๒๐ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

transaction act, computer crime act; using social network 
system to be effective for protection of iIntellectual 
property; protection of private right; freedom of 
expression; problem of enforcement; the IT currently law 
and the law that relating to digital Economy 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
๑. นายเจษฎา           ไชยตา 
๒. นางสาวสุภธิดา      สุกใส 
๓. นายบุญเลิศ          โพธิ์ขำ 
๔. นายสุรศักดิ์          แสนพรหม 
๕. นายนิพนธ์           กัลยาเรือน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
๑. นายเจษฎา           ไชยตา 
๒. นางสาวชไมพร      ไทยดำรงเดช 
๓. นายบุญเลิศ          โพธิ์ขำ 
๔. นายสุรศักดิ์          แสนพรหม 
๕. นายณัฐภณ          อัณชนั 

๑. มกีารปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เนื่องจากอาจารย์ทา่นเดิม
มีภาระงานมากข้ึนและ
ลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

 

 



 
 

๑๑๑ 
 

มคอ.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๖ 
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เอกสารหมายเลข ๗   
หลักเกณฑ์สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
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เอกสารหมายเลข 10  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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