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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2560) 
  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะ/ภาควิชา      คณะนิติศาสตร 
 

หมวดที ่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  25140071100025 

ภาษาไทย  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Laws and Associate Degree Program in Laws 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

2.1  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Laws 

อักษรยอ  ภาษาไทย น.บ. 

อักษรยอ  ภาษาอังกฤษ LL.B. 

2.2  หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร 

ภาษาไทย  อนุปริญญา 

ภาษาอังกฤษ  Associate Degree 

อักษรยอ  ภาษาไทย อ. 

อักษรยอ  ภาษาอังกฤษ A. 

3. วิชาเอก        -  ไมมี - 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร     139    หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  

5.2  ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

    ปริญญาตรีทางวิชาการ 

    ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 
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  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

    ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

    ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

    ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

    ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 

5.3  ภาษาท่ีใช ภาษาไทย 

5.4  การรับเขาศึกษา 

   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถพูด อาน เขียน ภาษาไทย

ไดเปนอยางดี 

   รับเฉพาะนักศึกษาตางประเทศ 

   รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ 

   ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ........................... 

5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

  ความรวมมือกับสถานการศึกษาตางประเทศ  คือ ........................................   

  ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ........................................... 

5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

  ปริญญามากกวา  1  สาขาวิชา 

 ปริญญารวมระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอตกลงความรวมมือ 

6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม พ.ศ. ......................  

หลักสูตรใชบังคับ  ภาคการศึกษา  .............  ปการศึกษา  ..................... 

  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  

 (ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร) 

หลักสูตรใชบังคับ  ภาคการศึกษา  1  ปการศึกษา  2560 

  ท่ีประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง)  

วาระท่ี  5.53  ครั้งท่ี  7/2560 

 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560 

  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง วาระท่ี 4.11 

 ครั้งท่ี 4/2560  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2560 
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  สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 

เม่ือวันท่ี ............ เดอืน .......................... พ.ศ. ..................... 

  สภาทนายความ รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 

เม่ือวันท่ี ............ เดอืน ........................ พ.ศ. ..................... 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2562  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ตุลาการ 

8.2 พนักงานอัยการ 

8.3 ตํารวจ 

8.4 พนักงานฝายปกครอง 

8.5 ทนายความ 

8.6 อาจารย 

8.7  นิติกร 

8.8  ท่ีปรึกษากฎหมายท้ังภาครัฐและเอกชน 

8.9  ฯลฯ  

**หมายเหตุ ท้ังนี้ในบางวิชาชีพ ตองผานกระบวนการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑท่ีกําหนดขององคกรวิชาชีพ

นั้น ๆ 

9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

1.  นายรติชัย  รถทอง   ผศ. - Ph.D. 

 

 

Doctor of 

Philosophy 

(Tax Law) 

Brunel University 

London 

 

U.K. 

 

 

2559 

 

 

- Certificate 

 

English legal 

Methods 

University of 

Cambridge 

U.K. 

 

2552 

 

- LL.M. 

 

International 

Law 

University of Hull 

 

U.K. 

 

2545 

 

- น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2537 

2.  นางฐิติพร   

ล้ิมแหลมทอง 

ผศ. - น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2537 

- น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2531 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

3.  นายธีรนิต์ิ  

เทพสุเมธานนท 

ผศ. - น.ด. 

 

- 

 

 

สถาบันการศึกษา

นานาชาติ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

ไทย 

 

 

2556 

 

 

- น.ม.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2547 

 

- ประกาศนียบัตร 

 

กฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญา 

สํานักอบรมศึกษากฎหมาย 

แหงเนติบัณฑิตยสภา 

ไทย 

 

2544 

 

- เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2544 

- น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2543 

4.  นายภัทระ  ลิมปศิระ 

 

อาจารย - Certificate of 

Summer 

Academy at the 

International 

Tribunal for the 

Law of the Sea 

- 

 

International 

Foundation for the 

Law of the Sea 

Germany 2558 

- Certificate of 

Policy and 

Regulation in 

the Broadband 

Environment - 

An 

implementation 

perspective on 

key options 

- International 

Telecommunication 

Union 

ไทย 2556 

- Certificate of 

United Nations 

Regional Course 

in International 

Law 

- 

 

The Codification 

Division of the United 

Nations Office of 

Legal Affairs 

ไทย 2556 

- วุฒิบัตรผูชวย
และผูปฏิบัติงาน
ของสมาชิกรัฐสภา 

- สถาบันพระปกเกลา ไทย 2556 

- Certificate of 
Summer Course 
on Space Law 
and Policy 

- European Centre for 
Space Law 

Spain 2553 

- Certificate of 
Honors 

- Xiamen Academy of 
International Law 

China 2553 

- น.ม. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2553 

- ใบอนุญาต
ทนายความ 

- สภาทนายความ ไทย 2551 

- น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2550 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

5.  นางสาวภัทรวรรณ  

ทองใหญ 

อาจารย - เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2553 

- M.Sc. Criminal Justice 

Policy 

The London School 

of Economics and 

Political Science 

U.K. 2551 

- น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2548 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

11. สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร       

(การวิเคราะหหลักสูตร) 

11.1 สถานการณ  หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   เนื่องจากในปจจุบัน ความกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมมีผลทําใหการสื่อสารและการ

คมนาคมของประชาคมโลกสามารถเปนไปไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย และเปนการเชื่อมโยงประเทศตาง ๆ 

ท่ัวโลกเขาดวยกันอยางท่ัวถึง เหตุดังกลาวจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การ

เปลี่ยนแปลงนี้ สงผลใหมีการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ เกิดข้ึนอยางแพรหลาย  

ประเทศไทยในฐานะท่ีเปนสมาชิกประเทศหนึ่งของประชาคมโลก อีกท้ังยังเปนหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) จึงไมอาจหลีกเลี่ยงสถานการณดังกลาวได ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มีผลกระทบตอ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยิ่ง ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ จึงเปนสิ่งสําคัญในการเตรียมทรัพยากรมนุษย เพ่ือเตรียมพรอมและตอบสนองความตองการของ

สังคม 

11.2 สถานการณ  หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ความเจริญทางดานการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน ยังไดสงผลกระทบอยางสําคัญตอการ

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม การคมนาคม การสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหมกอใหเกิดการหลั่งไหล

ทางดานความรูและวัฒนธรรมใหม ๆ จากตางประเทศ อันเปนผลทําใหสังคมและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว ประเทศจึงจําเปนตองเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดีรับผิดชอบตอสังคม 

และมีความรูเทาทันถึงผลดี และผลเสียของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  การปรับปรุงหลักสูตรจึงตองคํานึงถึง

ความสําคัญของการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปจจุบันดวย 

12. ผลกระทบ/วิเคราะหหลักสูตรจากขอ  11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตร และความ

เกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณภายนอกตอสังคมไทยในดานตาง ๆ ตามท่ีกลาวมา จึงสงผลอยาง

ยิ่งท่ีจะตองพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสังคมไทยไดพัฒนาความรูท่ีเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม

และเศรษฐกิจโลก ดังนั้นหลักสูตรจึงตองมีการปรับปรุงเพ่ือเตรียมบุคลากรรุนใหมของประเทศท่ีนอกจากจะมี
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ความพรอมท้ังดานความรูท่ีทันสมัย มีทักษะท่ีเชี่ยวชาญแลวจะตองมี คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดี

รับผิดชอบตอสังคมท่ีดีอีกดวย 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

 มหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษาหนึ่ ง ซ่ึงไดตระหนักถึงความสําคัญของ

ผลกระทบทางดานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับสังคมไทยตามท่ีกลาวมานั้น สถาบันมีพันธกิจหลักในดานการจัด

การศึกษาท่ีเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม ดังนี้การปรับปรุงหลักสูตรจึงเปนสิ่งท่ี

สอดคลองกับหลักการดังกลาวและเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีจะเอ้ือประโยชนใหสถาบันบรรลุวัตถุประสงค ในการ

ดําเนินการตามพันธกิจท่ีไดกําหนดไว 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 

  หมวดศึกษาท่ัวไป 30  หนวยกิต นักศึกษาคณะนิติศาสตรตองเรียนรายวิชากลุมวิชา 

มนุษยศาสตร, กลุมวิชาสังคมศาสตร, กลุมวิชาภาษาไทย, กลุมวิชาภาษาตางประเทศ และกลุมวิชา

วิทยาศาสตรคณิตศาสตรจากคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต ดังนี้ 

 นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ไดท่ีเปดสอนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

13.2 รายวิชาท่ีสาขาวิชานิติศาสตรเปดสอนใหสาขาวิชาอ่ืนเรียน ดังนี้ 

1.   ** LAW1004      ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 3   (3-0-6) 

(Introduction  to  Law) 

(หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)  

2.   LAW1005        กฎหมายอาญา ภาค 1     3   (3-0-6) 

(Criminal  Law : Part  1 )  

(สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร)     

3.   LAW2014      กฎหมายอาญา ภาค 2-3 3   (3-0-6) 

(Criminal  Law : Part 2-3)  

(สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร)  

4.   ** LAW2015    กฎหมายธุรกิจ 1 3   (3-0-6) 

(Business  Law 1) 

 (สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ) 

5.   * LAW2016    กฎหมายธุรกิจ  3   (3-0-6) 

(Business Law) 

(สําหรับนักศึกษาคณะอ่ืน)  

6.   LAW3013     กฎหมายแพง    3  (3-0-6) 

(Introduction  to Civil  Law)   

(สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร) 
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7.   LAW3014    กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 3   (3-0-6) 

(Judicial  Process)  

(สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร) 

8.   LAW3015    กฎหมายธุรกิจ 2      3   (3-0-6) 

(Business  Law 2)  

(สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ) 

9.   LAW3016   กฎหมายปกครอง  (สาํหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร) 3   (3-0-6) 

(Administrative Law) 

13.3 การบริหารจัดการ 

สนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 

1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานกฎหมายและมีคุณธรรม 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงเนนการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับใหมี

คุณภาพ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงดานบริบทของการศึกษา การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ตลอดจนการขยายตัวในทางธุรกิจระหวางประเทศ จําเปนจะตองมีนักกฎหมายท่ีมีความรูความสามารถ

ระดับสูง  ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือท่ีจะไปประกอบวิชาชีพทาง

กฎหมายแขนงตาง ๆ อาทิ ตุลาการ พนักงานอัยการ ตํารวจ ทนายความ พนักงานคดีปกครอง อาจารย นิติกร 

ท่ีปรึกษากฎหมายท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังผูมีวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะชวยผลิตนักกฎหมายท่ีมีคุณภาพ ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ

ระดับสูง รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท่ีจะรับใชสังคมและประเทศชาติตอไป 
 

 1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

เพ่ือใหเปนไปตามรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
 

 1.4 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.4 .1  เพ่ือใหการผลิตบัณ ฑิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติ อีกท้ังสอดคลองกับปรชัญาของสถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

  1.4.2  เพ่ือใหบัณฑิตมีความรอบรูกฎหมาย ท้ังในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ 

  1.4.3  เสริมสรางองคความรูทางกฎหมายเฉพาะดานในอันท่ีจะนําไปสูการผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความรูความเชี่ยวชาญทางกฎหมายดานนั้น ๆ 
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  1.4.4  เพ่ือผลิตนักกฎหมายไปประกอบวิชาชีพ/อาชีพทางกฎหมายในหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 

   1.4.5  เพ่ือผลิตนักกฎหมายท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ / 

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 

- จัดทําแผนการประเมินหลักสตูร 

- ประเมินหลักสูตรตามแผนที่วางไว 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามเกณฑ

มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ /

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- แผนการประเมินหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสตูร 

- เอกสารหลักสูตรที่ประเมินแลว 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคม และตาม

ความตองการของสังคม 

 

- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

และความตองการของสังคม 

 

- รายงานผลการประเมินการใช

หลักสูตร 

- รายงานผลการศึกษาความพงึพอใจ

ของบัณฑิต 

- การประเมินจากหนวยงานภายใน 

และภายนอก 

- มีรายละเอียดของรายวิชาครบทุก

กระบวนวชิา 

3. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ

สอน 

 

- วิเคราะหรายละเอียดของรายวิชา

ทุกกระบวนวิชา 

- ปรับปรุงแผนการสอน 

- รายงานผลการวิเคราะห

รายละเอียดของรายวิชา 

- เอกสารรายละเอียดของรายวิชา

ท่ีปรับปรุงแลว 

4. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอนและวิจัย 

- สนับสนุนอาจารยใหไดรับการ

เพ่ิมพูนประสบการณความรูโดย

การศึกษา ดูงาน เขารวมอบรม 

ประชุมสัมมนา ทําวิจัย และการ

เผยแพรความรูทางวิชาการแกสังคม 

- ปริมาณการศึกษา ดูงาน อบรม 

ประชุมสัมมนาของอาจารย 

-  ปริมาณผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยของอาจารย 

 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค   ระบบไตรภาค    ระบบจตุรภาค 

  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกต ิ

1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

  มี     ไมมี 

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพ่ิมชั่วโมง

การศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ) 

  มี     ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา  ในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนกรกฎาคม       -  เดือนตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี  2 เดือนธันวาคม   -  เดือนมีนาคม 

ภาคฤดูรอน  เดือนเมษายน       -  เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 5 และขอ 6 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาท่ีเริ่มเขาทําการศึกษานิติศาสตรจะขาดทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางเปน

ระบบและขาดทักษะในการเขียนตอบขอสอบกฎหมายแบบอัตนัย 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา   

48 กลยุทธการพัฒนา (Strategies) ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าภาครัฐ 

เปาประสงคท่ี 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

  1.  สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 

  2.  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

  3.  สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

  4.  สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

ชั้นปท่ี 2 - 7,500 7,500 7,500 7,500 

ชั้นปท่ี 3 - - 6,000 6,000 6,000 

ชั้นปท่ี 4 - - - 5,500 5,500 

รวม 8,000 15,500 21,500 27,000 27,000 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา - - - 3,000 3,000 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 รายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ     

รายงานงบประมาณ จํานวนเงินในแตละป 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินเดือน 22,658,567.00 24,018,081.00 25,459,166.00 26,986,716.00 28,605,919.00 

คาตอบแทน (1) 13,057,440.00 13,840,886.00 14,671,340.00 15,551,620.00 16,484,717.00 

คาใชสอย (2) 1,200,000.00 1,272,000.00 1,348,320.00 1,429,219.00 1,514,972.00 

คาวัสดุ (3) 1,625,000.00 1,722,500.00 1,825,850.00 1,935,401.00 2,051,525.00 

คาครุภัณฑ (4) 929,000.00 984,740.00 1,043,824.00 1,106,454.00 1,172,841.00 

ยอดรวม  

1+2+3+4 

16,811,440.00 17,820,126.00 18,889,334.00 20,022,694.00 21,224,055.00 

รวมท้ังหมด 39,470,007.00 41,838,207.00 44,348,500.00 47,009,410.00 49,829,974.00 

 

ท่ีมา : แบบสรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 – คณะนิติศาสตร 
 

2.6.2 คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 

คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ (16,340.15 บาท/คน) 
 

 ท่ีมา : แบบสรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 – คณะนิติศาสตร 
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2.7 ระบบการศึกษา  

     แบบชั้นเรียน 

     แบบตลาดวิชา มีชั้นเรียน หรือ ศึกษาดวยตนเอง 

     แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

     แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก  (E-learning) 

   แบบทางไกลผานอินเทอรเน็ต 

     อ่ืน ๆ  (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 

3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 

3.1.1  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

-  จํานวนหนวยกิต 139 หนวยกิต 

-  โครงสรางหลักสูตร  

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาไทย                                         6 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ                             6 หนวยกิต 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6 หนวยกิต 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ 103 หนวยกิต 

  กลุมวิชาบังคับ      94      หนวยกิต 

  กลุมวิชาเลือกกฎหมาย     9       หนวยกิต 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
 

3.1.2  หลักสูตรอนุปริญญาทางนิติศาสตร 

-  จํานวนหนวยกิต 107 หนวยกิต 

-  โครงสรางหลักสูตร  

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
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 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาไทย                                         6 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ                             6 หนวยกิต 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6 หนวยกิต 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ  74 หนวยกิต 

  กลุมวิชาบังคับ      71      หนวยกิต 

  กลุมวิชาเลือกกฎหมาย    3       หนวยกิต 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 

 

 -  รายวิชา 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   กลุมวิชามนุษยศาสตร 

เลือก  2  กระบวนวิชา  3  หนวยกิต  จากกระบวนวิชาตอไปนี้ หนวยกิต 

** PSY1001 จิตวิทยาท่ัวไป  General Psychology 3 (3-0-6) 

 PHI1000 หลักการดํารงชีวิตในสังคม  Principles for living in a Society 3 (3-0-6) 

 PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา  Culture and Religion 3 (3-0-6) 

 PHI1003 ปรัชญาเบื้องตน  Introduction to Philosophy 3 (3-0-6) 

 PHI1005 ตรรกวิทยาเบื้องตน  Introduction in Logic 3 (3-0-6) 

 PHI1007 หลักการใชเหตุผล  Reasoning 3 (3-0-6) 

** HIS1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย  Foundations of Thai Culture 3 (3-0-6) 

** HIS1001 อารยธรรมตะวันตก 

Western Civilization เลือกกระบวนวิชาในกลุมนี้ เลือกได       

ไม เกิน 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต    

เลือกจากกลุมขางตน อีก 1 กระบวน

วิชา 3 หนวยกิต รวมเปน 6 หนวยกิต 

 

** HIS1002 อารยธรรมตะวันออก 

Eastern Civilization 

3 (3-0-6) 

 HIS1003 อารยธรรมโลก 

World Civilization 

 

  รวม 6 
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  กลุมวิชาสังคมศาสตร  

 หนวยกิต 

** RAM1000 ความรูคูคุณธรรม  Knowledge and Morality 3 (3-0-9) 
 
 

และเลือก 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้  

** ECO1003 เศรษฐศาสตรท่ัวไป  General Economics 3 (3-0-6) 

 POL1100 รัฐศาสตรท่ัวไป   Introduction to Political Science 3 (3-0-6) 

** SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน  

Introduction to Sociology and Anthropology 

3 (3-0-6) 

 SOC2033 
 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
Social and Cultural Change 

3 (3-0-6) 

 SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง    Political Sociology 3 (3-0-6) 
  รวม 6 
  

  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
                      

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้                     หนวยกิต 

 BIO1001 ชีววิทยาเบื้องตน  Introduction to Biology 3 (3-0-9) 

 BIO2202 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา  Life and System Ecology 3 (3-0-9) 

 CMS1004 เคมีในชีวิตประจําวัน Chemistry in Everyday Life 3 (3-0-6) 

 INT1005     

 

ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน   

Introduction to Computer Systems 

3 (3-0-6) 

 MTH1003 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  Basic Mathematics 3 (3-0-6) 

 PHY1001 ฟสิกสเบื้องตน  Introduction to Physics 3 (3-0-6) 

 SCI1003 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  Basic Science 3 (3-0-6) 

** STA1003 สถิติเบื้องตน  Introduction to Statistics 3 (3-0-6) 

 รวม 6 

 

  กลุมวิชาภาษาไทย           
 

บังคับใหเรียนวิชาภาษาไทย  2  กระบวนวิชา  ดังนี ้ หนวยกิต 
 THA1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย   

Structure of Thai and Its Usage 

3 (3-0-6) 

 THA1003 การเตรียมเพ่ือพูดและเขียน   

Preparation for Speech and Writing 

3 (3-0-6) 

  รวม 6 
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  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
  

เลือกเรียนภาษาตางประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง 2 กระบวนวิชาติดตอกัน (กระบวนวิชา 3 

หนวยกิต)  รวม 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้ 

หนวยกิต 

** ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน 

Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily 

Life 

3 (2-2-5) 

** ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพทท่ัวไป 

English Sentences and Vocabulary in General Use 

3 (2-2-5) 

** FRE1011 

(FRE1001) 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 

French for Communication 1 

3 (2-2-5) 

** FRE1012 

(FRE1002) 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 

French for Communication 2 

3 (2-2-5) 

** GER1011 

(GER1001)    

ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 

German for Communication 1 

3 (2-2-5) 

** GER1012 

(GER1002)   

ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 

German for Communication 2 

3 (2-2-5) 

** SPN1011 

(SPN1001) 

ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 1 

Spanish for Communication 1 

3 (2-2-5) 

** SPN1012 

(SPN1002) 

ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 2     

Spanish for Communication 2 

3 (2-2-5) 

** JPN1011 

(JPN1001) 

ภาษาญี่ปุนชั้นตน 1 

Basic Japanese 1 

3 (2-2-5) 

** JPN1012 

(JPN1002) 

ภาษาญี่ปุนชั้นตน 2 

Basic Japanese 2 

3 (2-2-5) 

** RUS1011 

(RUS1001) 

ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร 1 

Russian for Communication 1 

3 (2-2-5) 

** RUS1012 

(RUS1002) 

ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร 2 

Russian for Communication 2 

3 (2-2-5) 

** CHI1001 ภาษาจีน 1 

Chinese 1 

3 (2-2-5) 

** CHI1002 ภาษาจีน 2 

Chinese 2 

3 (2-2-5) 
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 MAL1001 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Malay I 

3 (2-2-5) 

 MAL1002 ภาษามลายพ้ืูนฐาน 2 

Fundamental Malay II 

3 (2-2-5) 

** GRK1011 

(GEK1001) 

ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1 

Greek for Communication 1 

3 (2-2-5) 

** GRK1012 

(GRK1002) 

ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 2 

Greek for Communication 2 

3 (2-2-5) 

 KHM1001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Khmer 1 

3 (2-2-5) 

 KHM1002 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Khmer 2 

3 (2-2-5) 

** MMR1011 

(MMR1001) 

ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Myanmar 1 

3 (2-2-5) 

** MMR1012 

(MMR1002) 

ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Myanmar 2 

3 (2-2-5) 

 LAO1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Lao 1 

3 (2-2-5) 

 LAO1002 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Lao 2 

3 (2-2-5) 

 VNM1001 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Vietnamese 1 

3 (2-2-5) 

 VNM1002 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Vietnamese 2 

3 (2-2-5) 

 KOR1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Korean 1 

3 (2-2-5) 

 KOR1002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Korean 2 

3 (2-2-5) 

** HIN1001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Hindi 1 

3 (3-0-6) 

** HIN1002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Hindi 2 

3 (3-0-6) 

 ARA1001 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Arabic 1 

3 (2-2-5) 
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 ARA1002 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Arabic 2 

3 (2-2-5) 

 รวม 6 

 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

  กลุมวิชาบังคับ 94 หนวยกิต         

 นักศึกษาคณะนิติศาสตรทุกคนตองเรียนวิชากฎหมายในหมวดวิชาเฉพาะทุกกระบวนวิชา จํานวน 38 

กระบวนวิชา  ดังนี้ 

 หนวยกิต 
 LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน 2 (2-0-4) 

 LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน  2 (2-0-4) 

 LAW1003  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา  3 (3-0-6) 

 LAW2001 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย 3 (3-0-6) 

 LAW2002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี ้ 3 (3-0-6) 

** LAW2003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได 3 (3-0-6) 

 LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 (3-0-6) 

 LAW2005 กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให  2 (2-0-4) 

 LAW2006 กฎหมายอาญา 1 3 (3-0-6) 

 LAW2007 กฎหมายอาญา 2 3 (3-0-6) 

 LAW2008 

 

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซ้ือ จางแรงงาน  

จางทําของ รับขน 

2 (2-0-4) 

 LAW2009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา  

ประนีประนอมยอมความ  การพนันขันตอ 

2 (2-0-4) 

 LAW2010 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคํ้าประกัน จํานอง จํานํา 2 (2-0-4) 

 LAW2011 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา  2 (2-0-4) 

** LAW2012 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย   2 (2-0-4) 

** LAW2013 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด    2 (2-0-4) 

 LAW3001 กฎหมายอาญา 3  3 (3-0-6) 

 LAW3002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชนจํากัด    2 (2-0-4) 

** LAW3003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 3 (3-0-6) 

 LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 (2-0-4) 

 LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 3 (3-0-6) 

 LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 (3-0-6) 
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 LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2   3 (3-0-6) 

 LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2   3 (3-0-6) 

 LAW3009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก  3 (3-0-6) 

** LAW3010 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ   2 (2-0-4) 

 LAW3011 กฎหมายลักษณะพยาน  2 (2-0-4) 

 LAW3012 กฎหมายปกครอง   3 (3-0-6) 

 LAW4001 กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได 2 (2-0-4) 

 LAW4002 การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย               2 (2-0-4) 

 LAW4003 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง     3 (3-0-6) 

 LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม                         3 (3-0-6) 

 LAW4005  หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย               2 (2-0-4) 

 LAW4006 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 (3-0-6) 

 LAW4007 นิติปรัชญา 2 (2-0-4) 

 LAW4008 กฎหมายท่ีดิน 2 (2-0-4) 

 LAW4009 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 1 2 (2-0-4) 

 LAW4010 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2 (2-0-4) 

 

 กลุมวิชาเลือก     9    หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชากฎหมาย  9  หนวยกิต  จากกระบวนวิชาในกลุมวิชากลุมใดกลุมหนึ่งหรือ

หลายกลุม (ไมบังคับ) ดังตอไปนี้ 

 กลุมวิชากฎหมายเอกชน 

 LAW3056 กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ  3 (3-0-6) 

** LAW3061 

(LAW2040)   

กฎหมายแพงเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

** LAW3062 

(LAW2041) 

กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

** LAW3063 

(LAW2042) 

สัญญาสําคัญทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

** LAW3064 

(LAW2043) 

ปญหาในกฎหมายแพง 3 (3-0-6) 

** LAW3065 

(LAW2048) 

การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 LAW4038 กฎหมายศุลกากร 3 (3-0-6) 
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 LAW4043 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3 (3-0-6) 

 LAW4044 กฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีดิน  3 (3-0-6) 

 LAW4045 กฎหมายวาดวยการเกษตร 3 (3-0-6) 

 LAW4046 กฎหมายเก่ียวกับการขนสงและจราจร  3 (3-0-6) 

 LAW4047 กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 

* LAW4071 กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

** LAW4076 

(LAW4039) 

กฎหมายเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต 3 (3-0-6) 

** LAW4077 

(LAW4040) 

กฎหมายเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 3 (3-0-6) 

** LAW4078 

(LAW4041) 

กฎหมายภาษีทองถ่ิน 3 (3-0-6) 

** LAW4079 

(LAW4042) 

กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีภาษีอากร 3 (3-0-6) 

* LAW4080 การวางแผนภาษีเบื้องตนสําหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) 

* LAW4081 ระบบภาษีเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

* LAW4082 กฎหมายภาษีการรับมรดกและภาษีการให 3 (3-0-6) 

* LAW4083 กฎหมายภาษีระหวางประเทศเบื้องตน 3 (3-0-6) 

** LAW4084 

(LAW2049) 

กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน 3 (3-0-6) 

** LAW4085 

(LAW2050) 

กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน 3 (3-0-6) 

** LAW4086 

(LAW2051) 

กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 3 (3-0-6) 

** LAW4087 

(LAW2047) 

ปญหาในกฎหมายพาณิชย 3 (3-0-6) 

 

กลุมวิชากฎหมายมหาชน          

 LAW3031 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

 LAW3032 ปญหาในกฎหมายอาญา  3 (3-0-6) 

 LAW3039 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

 LAW3040 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  3 (3-0-6) 

 LAW3041 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3 (3-0-6) 
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 LAW3042 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด 

ของเจาหนาท่ี 

3 (3-0-6) 

 LAW3043  กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน  3 (3-0-6) 

 LAW3044 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ  3 (3-0-6) 

 LAW3045 สัญญาของฝายปกครอง  3 (3-0-6) 

 LAW3046 กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ  3 (3-0-6) 

 LAW3047 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ 3 (3-0-6) 

 LAW3049 กฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะ 3 (3-0-6) 

 LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ  3 (3-0-6) 

 LAW3051 กฎหมายรัฐสภา  3 (3-0-6) 

 LAW3052 กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง  3 (3-0-6) 

 LAW3053 กฎหมายเลือกตั้ง  3 (3-0-6) 

 LAW3054 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการคลังของรัฐ 3 (3-0-6) 

* LAW3066 หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 

 

กลุมวิชากระบวนการยุติธรรม 

** LAW3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  3 (3-0-6) 

 LAW3034 นิติเวชศาสตร  3 (3-0-6) 

 LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน  3 (3-0-6) 

 LAW3036 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3 (3-0-6) 

 LAW3037 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  3 (3-0-6) 

 LAW3038 

 

กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณา 

คดีครอบครัว 

3 (3-0-6) 

** LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 

 LAW4048 กฎหมายทหาร  3 (3-0-6) 

* LAW4073 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 
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กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ 

 LAW4031 กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ  3 (3-0-6) 

 LAW4032 กฎหมายอาเซียน  3 (3-0-6) 

 LAW4033 ปญหากฎหมายระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

 LAW4034 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล 3 (3-0-6) 

 LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

 LAW4036 กฎหมายพาณิชยนาวี  3 (3-0-6) 

 LAW4049 กฎหมายอากาศ 3 (3-0-6) 

 LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซียน 3 (3-0-6) 

* LAW4061 กฎหมายสหภาพยุโรป 3 (3-0-6) 

* LAW4070 กฎหมายการคาระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 

กลุมวิชากฎหมายเพ่ือการพัฒนา 

** LAW4037 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2 3 (3-0-6) 

 LAW4050 กฎหมายสิ่งแวดลอม  3 (3-0-6) 

** LAW4063 

(LAW2036) 

สิทธิมนุษยชน 3 (3-0-6) 

** LAW4066 

(LAW2044) 

กฎหมายเศรษฐกิจ  

 

3 (3-0-6) 

** LAW4067 

(LAW2045) 

กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครองผูบริโภค 3 (3-0-6) 

** LAW4068 

(LAW2046) 

กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา 3 (3-0-6) 

* LAW4069 ปญหาในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

* LAW4072 กฎหมายการแพทย 3 (3-0-6) 

* LAW4074 นิติเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6) 

* LAW4075 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายกีฬา 3 (3-0-6) 

 

กลุมวิชากฎหมายท่ัวไป 

** LAW3048 

(LAW2037) 

สังคมวิทยาทางกฎหมาย 3 (3-0-6) 

** LAW3057 

(LAW2031) 

กฎหมายโรมันเบื้องตน 3 (3-0-6) 
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** LAW3058 

(LAW2033) 

กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบื้องตน 3 (3-0-6) 

** LAW3059 

(LAW2034) 

สถาบันกฎหมายอเมริกัน 3 (3-0-6) 

** LAW3060 

(LAW2035) 

กฎหมายอิสลาม 3 (3-0-6) 

 LAW4051 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัต ิ 3 (3-0-6) 

 LAW4052 การใชและการตีความกฎหมาย  3 (3-0-6) 

 LAW4053 กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร  3 (3-0-6) 

 LAW4054 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-6) 

 LAW4055 ภาษากฎหมายไทย  3 (3-0-6) 

 LAW4056 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย  3 (3-0-6) 

 LAW4057 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักกฎหมาย  3 (3-0-6) 

 LAW4058 ภาษาเยอรมันสําหรับนักกฎหมาย  3 (3-0-6) 

 LAW4059 การเจรจาตอรอง 3 (3-0-6) 

** LAW4062 

(LAW2032) 

ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 3 (3-0-6) 

** LAW4064 

(LAW2038) 

เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-6) 

** LAW4065 

(LAW2039) 

สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-6) 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได ท่ีเปดสอนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 2 กระบวนวิชา

กระบวนวิชาละ 3 หนวยกิต    

 ยกเวน  วิชากฎหมายท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอ่ืนไดแก LAW1004, LAW1005, LAW2014, 

LAW2015, LAW2016, LAW3013, LAW3014, LAW3015, LAW3016 และกระบวนวิชากฎหมายท่ีระบุ

เทียบวิชาไวเฉพาะ LW ซ่ึงระบุอนุญาตใหลงทะเบียนไดเฉพาะนักศึกษาท่ีใชหลักสูตรเกา (LW) และยังคงศึกษา

อ ยู ล ง ท ะ เบี ย น เรี ย น  ได แ ก  LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4014, LAW4015, LAW4016, 

LAW4017 
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- คําอธิบายความหมายของรหัสวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 รหัสวิชา มี 7 หลัก  

 หลักท่ี 1-3   เปนตัวอักษร   สื่อถึงรหัสวิชา   (LAW  หมายถึง  กระบวนวิชากฎหมาย) 

 หลักท่ี 4 เปนตัวเลข สื่อถึงชั้นปของวิชา 

 หลักท่ี 5 เปนตัวเลข สื่อถึงกลุมวิชา   นิติศาสตรเปนเลข 0 (ศูนย) 

หลักท่ี 6-7 เปนตัวเลข สื่อถึงลําดับของวิชา 

 

แผนกําหนดการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต 

 ปท่ี  1        ภาคการศึกษาท่ี  1 หนวยกิต 

THA1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย  3 (3-0-6)  

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ                             เลือก 1   วิชา                              3 (3-0-6) 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร                                เลือก    1   วิชา                                   3 (3-0-6) 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร                                   เลือก    1    วิชา                                       3 (3-0-6) 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           เลือก    1   วิชา                                    3 (3-0-6) 

LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน 2 (2-0-4) 

LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2 (2-0-4) 

 รวม 19 

  ปท่ี  1     ภาคการศึกษาท่ี  2 หนวยกิต 

THA1003 การเตรียมเพ่ือพูดและเขียน 3 (3-0-6) 
RAM1000 ความรูคูคุณธรรม 3 (3-0-9) 

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ                             เลือก 1   วิชา                              3 (3-0-6) 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร                                เลือก    1   วิชา                                   3 (3-0-6) 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           เลือก    1   วิชา                                    3 (3-0-6) 

LAW1003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 3 (3-0-6) 

 รวม 18 

  ปท่ี  2     ภาคการศึกษาท่ี  1 หนวยกิต 
LAW2001  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย 3 (3-0-6) 

LAW2002  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี ้ 3 (3-0-6) 

LAW2003  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได 3 (3-0-6) 

LAW2004  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 (3-0-6) 

LAW2005 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซ้ือขาย แลกเปลี่ยน  ให 2 (2-0-4)  

LAW2006 กฎหมายอาญา 1  3 (3-0-6) 

 รวม 17 
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 ปท่ี  2    ภาคการศึกษาท่ี  2 หนวยกิต 
LAW2007  กฎหมายอาญา 2 3 (3-0-6) 

LAW2008 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซ้ือ จางแรงงาน จางทําของ รับขน 2 (2-0-4) 

LAW2009 

 

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา             

ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ 

2 (2-0-4) 

 

LAW2010  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคํ้าประกัน จํานอง จํานํา 2 (2-0-4) 

LAW2011 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา 2 (2-0-4) 

LAW2012 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย 2 (2-0-4) 

LAW2013 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บญัชีเดินสะพัด 2 (2-0-4) 

--------- วิชาเลือกเสร ี 3 (3-0-6) 

 รวม 18 
 ปท่ี  3    ภาคการศึกษาท่ี  1 หนวยกิต 

LAW3001 กฎหมายอาญา  3  3 (3-0-6) 

LAW3002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย หุนสวน  บริษัท  บริษัทมหาชนจํากัด 2 (2-0-4) 

LAW3003  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 3 (3-0-6) 

LAW3004  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 (2-0-4) 

LAW3005  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  1  3 (3-0-6) 

LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  1  3 (3-0-6) 

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

 รวม 19 
 ปท่ี  3     ภาคการศึกษาท่ี  2 หนวยกิต 

LAW3007  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  2 3 (3-0-6) 

LAW3008  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  2 3 (3-0-6) 

LAW3009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก 3 (3-0-6) 

LAW3010 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ 2 (2-0-4) 

LAW3011 กฎหมายลักษณะพยาน 2 (2-0-4) 

LAW3012 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 

-------- วิชาเลือกกฎหมาย   3 (3-0-6) 

 รวม 19 
 ปท่ี  4     ภาคการศึกษาท่ี  1 หนวยกิต 

LAW4001 กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได 2 (2-0-4) 

LAW4002 การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 2 (2-0-4) 

LAW4003  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3 (3-0-6) 

LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3-0-6) 
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LAW4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 2 (2-0-4) 

-------- วิชาเลือกกฎหมาย 3 (3-0-6) 

 รวม 15 
 ปท่ี  4    ภาคการศึกษาท่ี  2 หนวยกิต 

LAW4006 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 (3-0-6) 

LAW4007 นิติปรัชญา 2 (2-0-4) 

LAW4008 กฎหมายท่ีดิน        2 (2-0-4) 

LAW4009 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 1 2 (2-0-4) 

LAW4010 กฎหมายการคาระหวางประเทศ           2 (2-0-4) 

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

 รวม 14 

 รวม   4  ป     139  หนวยกิต 

 

- คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชามนษุยศาสตร     

** PSY1001 จิตวิทยาท่ัวไป        3 (3-0-6) 

  (General Psychology) 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาเก่ียวกับ

พฤติกรรม การสัมผัส การรับรู พัฒนาการ การเรียนรู การคิด ความจํา อารมณและแรงจูงใจ สติปญญา 

บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคม เปนตน 

 Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of 

behaviors, sensation, perception, human development, learning, thinking, memory, emotion 

and motivation, intelligence, personality, and social behavior etc. 

 

PHI1000 หลักการดํารงชีวิตในสังคม      3 (3-0-6) 

  (Principles for living in a Society) 

  ศึกษาธรรมชาติของมนุษย การแสวงหาคุณคา และการเสริมสรางคุณคาใหแกชีวิต บอเกิดและความ

จําเปนของจริยธรรมในสังคม  

 A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for human 

life, the source and necessity of morality in society. 
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PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา       3 (3-0-6) 

  (Culture and Religion) 

  ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดีตและปจจุบัน 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับศาสนา ศาสนาตาง ๆ ในโลกปจจุบัน สาระสําคัญท่ีควร

ศึกษาในสาขาตาง ๆ 

 A study of cultures and religions : the meaning of culture, western culture, eastern 

culture, especially Thai culture from past to present, as well as Thai customs. The study of 

the fundamental and essence of world religions are included. 

 

PHI1003 ปรัชญาเบ้ืองตน        3 (3-0-6) 

  (Introduction to Philosophy) 

 ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาตาง ๆ ของปรัชญา ญาณวทิยา อภิปรัชญา จริยศาสตร  

และสุนทรียศาสตร พัฒนาการของปรัชญาท้ังตะวันออกและตะวันตก ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปจจุบัน 

 A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology Metaphysics, Ethics  

and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times  

to modern times. 

 

PHI1005 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน       3 (3-0-6) 

  (Introduction in Logic) 

  ศึกษาความหมายและประโยชนของตรรกวิทยา ตรรกวิทยาอุปนัย ตรรกวิทยานิรนัย เหตุผลวิบัติท่ี

เกิดข้ึนในตรรกวิทยาอุปนัยและนิรนัย 

 A study of the meanings and uses of logic, inductive and deductive logic, inductive 

and deductive fallacies. 

 

PHI1007 หลักการใชเหตุผล       3 (3-0-6) 

  (Reasoning) 

  ศึกษาลักษณะของการใชเหตุผล ขอบกพรองในการใชเหตุผล การใชเหตุผลกับวิชาตาง ๆ 

 A study of  the structure of reasoning, fallacies, and the uses of reasoning in all 

sciences. 
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** HIS1001 อารยธรรมตะวันตก       3 (3-0-6) 

  (Western  Civilization) 

 ศึกษาพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก ตั้งแต

สมัยโบราณถึงปจจุบัน โดยเนนลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกตลอดจนการครอบงําของอารยธรรม

ดังกลาวท่ีมีตอโลก นับตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 18 เปนตนมา 

 A study of political, economic, social, and cultural developments of Western 

societies, from ancient times to modern times.  Emphasis is on unique features of Western 

civilization and its dominance in the world since the 18th century. 

 

** HIS1002  อารยธรรมตะวันออก       3 (3-0-6) 

  (Eastern Civilization) 

 ศึกษาความเปนมา พัฒนาการและความสําเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณถึงยุค

สมัยใหม โดยเนนเฉพาะลักษณะอันโดเดนของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการสนองตอบตอการทาทายของ

อารยธรรมตะวันตกท่ีครอบงําโลกยุคใหม 

 A study of the origins, developments, and achievements of Eastern civilization, from 

antiquity  to modern times.  Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of 

Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance in modern 

times. 

 

HIS1003 อารยธรรมโลก        3 (3-0-6) 

  (World Civilization) 

  ศึกษาเรื่องราวอารยธรรมท่ีสําคัญของโลกตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุคใหม โดยเนนใหเห็นลักษณะความ

เจริญของอารยธรรมนั้น ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความเจริญของสมัยทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมและตอโลกสมัยตอมา 

 A study of  World Civilization from of antiquity to modern times. Emphasis is on 

distinctive  features of civilized countries’ prosperity and their influence on political 

economic social and cultural developments to modern times. 

   

** HIS1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย       3 (3-0-6) 

  (Foundations of Thai Culture) 

 ศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้งแตยุคโบราณถึงยุคใหม โดยเนนลักษณะเฉพาะของ

พัฒนาการดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times.  Emphasis 

is placed on unique characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 
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กลุมวิชาสังคมศาสตร 

** RAM1000 ความรูคูคุณธรรม       3 (3-0-9) 

  (Knowledge and Morality) 

 ความหมายและประเภทของความรู ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธระหวาง

ความรูกับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การนําหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต และปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ รวมท้ังสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน เพ่ือพัฒนาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพประกอบดวยความรูและเปน

คนดีของสังคมไทยมีสํานึกท่ีจะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย 

 The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and ethics,  

the relationships between knowledge and morality, the fostering of individual virtues 

alongside the fostering of the social virtues, the principles of good governance, the use of 

the philosophy of the sufficiency economy in actual life, the fostering of a public mind 

leading to an awareness of the need to conserve natural resources, to protect the 

environment and sources of energy to the end that graduates will have the qualities of being 

knowledgeable and socially good persons who will take responsibility for Thai society. 

 

** ECO1003 เศรษฐศาสตรท่ัวไป         3 (3-0-6) 

  (General Economics) 

 (ไมเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร) 

 ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ศึกษา

ครอบคลุมท้ังเศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค ดังหัวขอตอไปนี้ อุปสงค อุปทาน และความ

ยืดหยุน การกําหนดราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจากการ

ผลิต ตลาด รายไดประชาชาติ การกําหนดรายไดประชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบายการเงิน การคลัง

สาธารณะและนโยบายการคลัง เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 A study of basic and general knowledge of economics including both microeconomics 

and macroeconomics; demand, supply, elasticity of demand, elasticity of supply, equilibrium 

price, production theory, cost, revenue, profit, markets, national income, money sector and 

monetary policy, public finance and fiscal policy, international economics and economic 

development. 
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POL1100 รัฐศาสตรท่ัวไป        3 (3-0-6) 

  (Introduction to Political Science) 

 ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตรในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ ๆ ใน

เรื่องรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ศึกษาประเด็นสําคัญ ๆ ในทาง

รัฐศาสตร อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง 

ความสัมพันธระหวางประเทศ การบริหารรัฐกิจ 

 The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, 

politics, government, political parties, interest groups; interesting topics in political science 

such as political development, democracy development, political ideology and behavior, 

international relations and public administration. 

 

** SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน     3 (3-0-6) 

  (Introduction to Sociology and Anthropology) 

 ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเก่ียวกับมนุษย สังคม วัฒนธรรม และ

ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม  ซ่ึงครอบคลุมประเด็น มนุษยกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ

และภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม และการประยุกตใชความรูเพ่ือการพัฒนา การจัดการธุรกิจ และการวางนโยบายและแผนสังคม 

 A Sociological and anthropological study of the scope of matter concerning man, 

society, culture as well as socio-cultural phenomena, including human ecology, Thai culture, 

local identity and wisdom, ASEAN cultures, global culture and globalization, socio-cultural 

change and the application of knowledge to development, business management, social 

policy and planning etc. 

 

SOC2033 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                         3 (3-0-6) 

  (Social and Cultural Change) 

 ศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สาเหตุและปจจัยการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีมี

ตอการตอตาน การยอมรับการเปลี่ยนแปลง เนนการเปรียบเทียบสังคมตะวันตกกับสังคมตะวันออก รวมถึง

ศึกษาสาเหตุ ปจจัย และผลการเปลี่ยนแปลงตามแผน    

    A study of the theories of social and cultural change, the causes of changing factors 

and  results, and the effects on resistance and change acceptance,  with an  emphasis on 

the comparison of western and eastern societies,  including study of the causes, factors and 

results of planned changes.  
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SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง                                        3 (3-0-6) 

  (Political Sociology) 

     ศึกษาขอบเขตและกําเนิดของศาสตรสังคมวิทยาการเมือง เนนพิจารณาความสัมพันธระหวางสังคมกับ

การเมือง แนวคิดทางสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง  การขยายตัวของลัทธิ

การเมืองและลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ เก่ียวกับความม่ันคงของระบอบประชาธิปไตยภาวะความเปนผูนํา 

และลักษณะอํานาจท่ีเกิดข้ึน เอกลักษณของสังคมไทยท่ีเอ้ืออํานวยตอความม่ันคงและกําลังอํานาจแหงชาติ 

     A study of the scope and origin of political sociology with an emphasis on the 

consideration of the relationships between society and politics, political socio-political 

concepts, socio-economic  political causes, the extension of political and economic systems  

in various forms concerning the security of democracy, leaderships, and existing power; 

further  emphasis is on the uniqueness of Thai society in enhancing its security and national 

power. 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

                      

BIO1001 ชีววิทยาเบ้ืองตน       3 (3-0-9)  

  (Introduction to Biology) 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

  ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องตนของชีววิทยา แบบตาง ๆ ของการดํารงชีวิตและชีววิทยา

สําหรับชีวิตประจําวัน  

 Study on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and 

biology for everyday life. 

 

BIO2202 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา      3 (3-0-9)    

  (Life and System Ecology)       

 ศึกษาความซับซอนของระบบเชิงพลวัต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม 

 Studies on the complexity of dynamic systems and their interrelationships between 

organisms and environments. 
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CMS1004 เคมีในชีวิตประจําวัน        3 (3-0-6)    

  (Chemistry in Everyday Life)  

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

  ความรูเบื้องตนทางเคมีท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน การประยุกตใชประโยชนจากแรธาตุในธรรมชาติ 

สารอินทรีย สารโพลีเมอร กระบวนการทางชีวเคมี พัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 

พลังงานและสังคมมนุษย สารพิษในชีวิตประจําวัน  มลภาวะและการบําบัด และเคมีสําหรับผูบริโภค  

 Basic knowledge in chemistry involving in everyday life. Applications of useful 

materials from nature, organic substances, polymers, biochemical processes, development of 

modern science and technology, energy and human society, toxic chemicals in everyday life, 

water and air pollution, prevention and treatment processes and consumer chemistry. 

 

INT1005 ระบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน      3 (3-0-6) 

  (Introduction to Computer Systems) 

 ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร ระบบเลขฐานตาง ๆ องคประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอร 

ทั้งดานฮารดแวรและซอฟแวร การสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบสารสนเทศประเภท

ตาง ๆ  แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม  และ การประยุกตใชระบบงานคอมพิวเตอร ผลกระทบทางสังคม 

และจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร 

 History of computer, number system, components of computer system : hardware, 

Software; data communication, computer network, various types of information systems, 

programming development concept, computer applications, social impacts and ethical issues 

on computer using. 

 

MTH1003 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 

  (Basic Mathematics) 

 เซ็ต ตรรกศาสตร ความสัมพันธและฟงกชั่น ระบบจํานวนจริง  เวกเตอร และเมทริกซ หลักการ

แจงนับและความนาจะเปน 

 Sets, logics, relations and functions,  real number system, vectors and matrices, 

counting principle and probability.  

 

PHY1001 ฟสิกสเบ้ืองตน        3 (3-0-6) 

  (Introduction to Physics) 

 หนวยและการวัดเบื้องตน แรงและการเคลื่อนท่ี งาน พลังงาน กลศาสตรของของไหล คลื่น ความรอน

ในบรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟา และไฟฟาเพ่ือการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม การแปลงนิวเคลียร 

กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพ่ือประโยชนในทางสันติ 
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 Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid, mechanics, waves, 

heat in atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical communications, atoms and 

quanta, nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy. 

 

SCI1003 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 

  (Basic Science) 

 ศึกษาถึงการประยุกตหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรสมัยใหมมาใชกับชีวิตประจําวัน การประมวล

วิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ และศาสตรสาขาอ่ืน ๆ มาเชื่อมโยงถึงกัน เชน เคมี ฟสิกส ดาราศาสตร ชีววิทยา และ

อ่ืน ๆ การใชหลักวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมนุษยในสังคมปจจุบัน เพ่ือการ

ดํารงชีวิตและความเปนอยูใหดีข้ึน  

 Application of modern science in everyday life.  An integrated course involving 

chemistry, physics, astronomy, biology and related areas, with emphasis on uses and 

implication of the physical and biological sciences to human life in a modern society; 

improvement of living conditions, made by the progress of the physical and biological 

sciences. 

 

STA1003 สถิติเบ้ืองตน        3 (3-0-6) 

  (Introduction to Statistics) 

 ศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูล การแจกแจงความถ่ี แนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายโมเมนต    

ความเบ ความสูงของยอดโคง ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบ 

ขอสมมติฐาน สหสัมพันธและการถดถอย 

 Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, moments, 

skewness, kurtosis, probability, sampling, estimation, hypotheses testing, correlation, and 

regression. 

 

กลุมวิชาภาษาไทย           

 

THA1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย      3 (3-0-6) 

  (Structure of Thai and Its Usage) 

 ศึกษาลักษณะท่ัวไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ท้ังระบบเสียง ระบบคําและระบบประโยค

ตลอดจนการใชราชาศัพทและสํานวนไทย เพ่ือนําไปใชเปนความรูพ้ืนฐานในการฟง พูด อานและเขียน 

 A study of  both unique and general characteristics of phonology, morphology, and 

syntax of Thai language, with emphasis on skills for listening, speaking, reading, and writing. 
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THA1003 การเตรียมเพ่ือพูดและเขียน      3 (3-0-6) 

  (Preparation for Speech and Writing) 

  ศึกษาหลักเกณฑการเตรียมการพูดและเขียน การเตรียมหัวขอเรื่องการเตรียมโครงเรื่อง และวิธีเสนอ 

เพ่ือสื่อสารความคิดไดถูกตองและตรงเปาหมาย ศึกษาการใชคํา การผูกประโยค การลําดับความคิดสําหรับการ

พูดและการเขียน 

 A study of  the principles of preparation for speaking and writing in order to 

communicate the correct thought and main idea, with emphasis on the development of 

topics, outlines and techniques, as well as a study of using words, sentences and order. 

 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   

 

ARA1001 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1       3 (2-2-5) 

  (Fundamental Arabic 1) 

 ศึกษาและเขาใจระบบการออกเสียง คําศัพท โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาอาหรับ เพ่ือ

ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝกทักษะ การฟง พูด อาน และเขียน 

 A study of pronunciation, vocabulary, basic sentence structures, and Arabic idioms, 

with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading, and writing for dairy 

purposes. 

 

ARA1002 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2       3 (2-2-5) 

  (Fundamental Arabic 2) 

 ศึกษาและเขาใจการใชภาษาอาหรับตอจาก ARA1001 ในเรื่องการใชภาษาในโอกาสและสถานการณตาง ๆ 

โดยฝกทักษะ การฟง พูด อาน และเขียน (ควรเรียน ARA1001 มากอน) 

 Continued from ARA1001. A study of fundamental daily Arabic for various occasions 

and situations, with an emphasis on developing skills in speaking, listening, reading, and 

writing. (Recommended preliminary course : ARA1001) 

 

** CHI1001 ภาษาจีน 1        3 (2-2-5) 

  (Chinese 1) 

 ศึกษาระบบสัทอักษรภาษาจีนตามหลักภาษาศาสตร (Hanyu Pinyin) คําศัพท โครงสรางประโยค

พ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน และฝกสนทนาเบื้องตน ฝกเขียนลําดับขีด หมวดอักษรจีน และอักษรจีนข้ัน

พ้ืนฐาน รวมถึงการแตงประโยคภาษาจีนอยางงาย 

 To study Hanyu Pinyin (official Chinese Romanization system) linguistically, basic 

vocabulary, and basic sentence structure and basic conversation used in daily life, To 
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practice writing strokes in sequence, radicals and basic Chinese characters including writing 

basic sentences.  

 

** CHI1002 ภาษาจีน 2        3 (2-2-5) 

  (Chinese 2) 

 ศึกษาคําศัพท คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน ความหมายตรงกันขาม และคําลักษณะนาม ฝกพูดและ

เขียนภาษาจีนใหถูกตอง ฝกอานออกเสียงใหไดมาตรฐาน เรียนรูคําศัพทและประโยคท่ีซับซอนข้ึนท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 To study vocabulary, synonyms, antonyms and classifiers, to practice conversation 

and writing. To practice standard pronunciation learning complex vocabulary and sentence 

used in daily life. 

 

** ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน  3 (2-2-5) 

  (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life) 

 ศึกษาลักษณะของโครงสรางประโยคพ้ืนฐาน ศัพท และสํานวนท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน โดยเนนการ

สื่อความหมายดานไวยากรณดวยรูปประโยค ลักษณะองคประกอบของประโยค และการรวมประโยคโดยการ

ใชเครื่องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมตาง ๆ 

 A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in 

daily life, with the focus on grammatical meaning, sentence components, and sentence 

combining with punctuation and conjunctions. 

 

** ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพทท่ัวไป     3 (2-2-5) 

  (English Sentences and Vocabulary in General Use) 

 การศึกษาลักษณะของประโยคและศัพทท่ีใชอยูท่ัวไป โดยเนนความเขาใจเรื่องกาลและโครงสราง

ประโยค 

 A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an 

understanding of tenses and sentence structure. 

 

** FRE1011 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 1      3 (2-2-5) 

(FRE1001) (French for Communication 1) 

 ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ดวยคําศัพทสํานวนและ

ประโยคงาย ๆ 
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 A study of the French language for communication through practice in listening, 

speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and 

use of sentence patterns.  

 

** FRE1012 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 2      3 (2-2-5) 

(FRE1002) (French for Communication 2) 

 ศึกษาภาษาฝรั่งเศสตอจากภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (ควรเรียนกระบวนวชิา FRE1011 มากอน) 

 A continuation of French for Communication 1 aiming to practice the listening, 

Speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended Preliminary 

course: FRE1011) 

 

** GER1011    ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1      3 (2-2-5) 

(GER1001) (German for Communication 1) 

 ศึกษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ดวยคําศัพทสํานวนและ

ประโยคงาย ๆ 

 A study of the German language for communication through practice in listening, 

speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and 

use of sentence patterns.  

 

** GER1012    ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 2      3 (2-2-5) 

(GER1002) (German for Communication 2) 

 ศึกษาภาษาเยอรมันตอจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (ควรเรียนกระบวนวิชา GER1011 มากอน) 

 A continuation of German for Communication 1  aiming to practice the listening, 

Speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended Preliminary 

course: GER1011)  

 

** GRK1011 ภาษากรีกเพ่ือการส่ือสาร 1      3 (2-2-5) 

(GRK1001) (Greek for Communication 1) 

 ศึกษาภาษากรีกเพ่ือการสื่อสารโดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ดวยคําศัพท สํานวนและ

ประโยคงาย ๆ 
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 A study of the Greek language for communication through practice in listening, 

speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and 

use of sentence patterns. 

 

** GRK1012 ภาษากรีกเพ่ือการส่ือสาร 2      3 (2-2-5) 

(GRK1002)     (Greek for Communication 2) 

 ศึกษาภาษากรีกตอจากภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน (ควรเรียน GRK1011 มากอน) 

 A continuation of Greek for Communication 1 aiming to practice the listening, 

Speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended Preliminary 

course: GRK1011) 

 

** HIN1001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1       3 (3-0-6) 

  (Fundamental Hindi 1) 

 ศึกษาลักษณะท่ัวไปของภาษาฮินดี เชน หนวยเสียงสระ พยัญชนะ และวิธีการเขียนอักษรเทวนาครีท่ี

ใชเขียนภาษาฮินดี ฝกออกเสียงคําศัพท ศึกษาคําศัพท ระบบไวยากรณเบื้องตน ประโยคท่ีใชในการสนทนา

เบื้องตน และศึกษาลักษณะท่ัวไปของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเจาของภาษา 

 A study of the general characteristics of Hindi language, phoneme, vowel and 

consonant, writing system of Devanagari alphabet, pronunciation practice of Hindi words 

written with the Devanagari alphabet, with emphasis on study of vocabularies, basic grammar 

and conversational sentences as well as general characteristics of culture, tradition and 

belief of native speaker. 

 

** HIN1002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2       3 (3-0-6) 

(HD102) (Fundamental Hindi 2) 

 ศึกษาคําศัพทท่ีใชสนทนาในชีวิตประจําวัน ฝกออกเสียงและอานคําภาษาฮินดีท่ีเขียนดวยอักษร      

เทวนาครี ศึกษาหลักเกณฑทางไวยากรณพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการใชคําและประโยคใหถูกตอง 

 A study of vocabulary used in daily conversation, with an emphasis on the reading 

and pronunciation practice of Hindi words written with the Devanagari alphabet as well as 

basic grammatical rules for word and sentence usage. 
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** JPN1011 ภาษาญ่ีปุนช้ันตน 1       3 (2-2-5) 

(JPN1001) (Basic Japanese 1) 

 อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิพ้ืนฐาน เสียงในภาษาญ่ีปุน คําศัพท รูปประโยค และ

ไวยากรณพ้ืนฐาน 

 A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters, including Japanese sound 

system, basic vocabulary and grammatical structure. 

 

** JPN1012 ภาษาญ่ีปุนช้ันตน 2       3 (2-2-5) 

(JPN1002) (Basic Japanese 2) 

 รูปประโยคและไวยากรณระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ิมพูนคําศัพทและอักษรคันจิ การอานและการเขียนประโยค

สั้น ๆ 

 A study of sentence structures at a higher level, more vocabulary and Kanji characters 

with practice of reading and writing short sentences. 

 

KHM1001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1       3 (2-2-5) 

  (Fundamental Khmer 1) 

 ศึกษาลักษณะตัวอักษรมูล ตัวอักษรเชรียง ลักษณะคํา พยางค ทํานองเสียง วิธีเขียนพยัญชนะ ตัวเต็ม 

ตัวเชิง รูปสระลอย สระจม การประสมอักษร ศึกษาคําศัพทและฝกสนทนาเบื้องตน 

 A study of the characteristics of the Mula and Chriang alphabets, words syllables and 

intonation; writing of their common letters, subscripts, and vowel characters (both self-

sufficient and non-self-sufficient); words compounds vocabulary with practice of basic 

conversation. 

 

KHM1002 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2       3 (2-2-5) 

  (Fundamental Khmer 2) 

 ศึกษาคําศัพทเพ่ิมเติม ฝกสนทนา และการเขียนและการอาน โดยเนนการออกเสียงใหถูกตอง ศึกษา

เครื่องหมายประกอบการเขียนตาง ๆ 

 A study of more vocabulary, with emphasis on conversation, writing, reading and 

pronunciation in connection with signal markers used in writing. 

 

KOR1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1       3 (2-2-5) 

  (Fundamental Korean 1) 

 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการฟง เพ่ือความเขาใจ ฝกฟงบทสนทนา ขอความ 

หรือนิทานสั้น ๆ 
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 A practice of the Korean language, focusing on daily conversation, emphasizing 

comprehensive listening skills, i.e., conversation, statement or short story listening. 

 

KOR1002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2       3 (2-2-5) 

  (Fundamental Korean 2) 

 ฝกการอานภาษาเกาหลีท่ีเขาใจงายและใชภาษาในชีวิตประจําวัน โดยคัดเลือกขอความและหนังสือ

ประเภทสารคดีและบันเทิง นํามาฝกทักษะการอาน เพ่ือความเขาใจเนื้อหาและโครงสรางของประโยค 

 A practice of the reading skill of the Korean language in daily contexts using selected 

excerpts, documentary and entertainment magazines, for content and syntactic 

comprehension. 

 

LAO1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1       3 (2-2-5) 

  (Fundamental Lao 1) 

 ศึกษาระบบเสียงภาษาลาว ฝกการเขียนอักษร การอานคําท่ีมีและไมมีรูปวรรณยุกต ศึกษาชนิด 

ลักษณะ ความหมาย และการใชคําเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน 

 A study of Lao phonology with practice in writing letters and reading words with and 

without tone-marker, including word types, characteristics, meaning and usage for basic 

communication. 

 

LAO1002 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2       3 (2-2-5) 

  (Fundamental Lao 2) 

 ศึกษาการใชคําชนิดตาง ๆ ลักษณะประโยค คําศัพท สํานวน และประโยคท่ีใชในสภาวการณตาง ๆ 

ฝกอานบทความและเรื่องสั้น ฝกการเขียนประโยคพ้ืนฐาน 

 A study of different types of word and sentence usage, vocabulary, expressions and 

sentences used in various situations with practice in reading article and short stories and 

writhing basic sentences. 

 

** MMR1011 ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1       3 (2-2-5) 

(MMR1001) (Fundamental Myanmar 1) 

 ศึกษาลักษณะท่ัวไปของภาษาพมา ไดแก ตัวอักษร ลักษณะพยางค ลักษณะคํา และการออกเสียง 

ศึกษาการใชภาษาพมาเพ่ือการสนทนาในโอกาสตาง ๆ 

 A study of common characteristics of the Myanmar language : alphabet, syllables, 

words and pronunciation with emphasis on conversation in various situations. 
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** MMR1012 ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2       3 (2-2-5) 

(MMR1002) (Fundamental Myanmar 2) 

 ศึกษาคําศัพท สํานวน และลักษณะโครงสรางประโยคภาษาพมาในระดับสูงข้ึน ฝกทักษะการฟง พูด 

และเขียน 

 A study of Myanmar vocabulary, expressions and structures at a higher level with 

practice in listening, speaking and writing skills. 

 

MAL1001 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1       3 (2-2-5) 

  (Fundamental Malay I) 

 ศึกษาระบบการออกเสียง คําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยคพ้ืนฐาน ภาษามลายู เพ่ือใชสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนดวยอักษรรูมี 

 A study of pronunciation, vocabularies, basic sentence structures, and Malay idioms 

with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading and writing with Rumi 

scripts for daily purposes. 

 

MAL1002 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2       3 (2-2-5) 

  (Fundamental Malay II) 

 ศึกษาลักษณะโครงสรางประโยคชนิดตาง ๆ และคําเติมหนวยคําพ้ืนฐาน ฝกการสนทนา การอานเพ่ือ

ความเขาใจ และการเขียนประโยคสั้น ๆ (ควรเรียน MAL1001 มากอน) 

 A continuation of MAL1001, with the addition of various sentence structures and 

using simple connectives, simple morphemes, practice conversation, reading short passages 

and writing short essays for comprehension purposes. (Recommended preliminary course : 

MAL1001) 

 

** RUS1011 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 1      3 (2-2-5) 

(RUS1001) (Russian for Communication 1) 

 ศึกษาภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสารโดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ดวยคําศัพท สํานวนและ

ประโยคงาย ๆ 

 A study of the Russian language for communication through practice in listening, 

speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and 

use of sentence patterns. 
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** RUS1012 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 2      3 (2-2-5) 

(RUS1002) (Russian for Communication 2) 

 ศึกษาภาษารัสเซียตอจากภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนเพ่ือ

การสื่อสารในชีวิตประจําวัน (ควรเรียน RUS1011 มากอน) 

 A continuation of Russian for Communication 1  aiming to practice the listening, 

Speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended Preliminary 

course: RUS1011) 

 

** SPN1011 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสาร 1      3 (2-2-5) 

(SPN1001) (Spanish for Communication 1) 

 ศึกษาภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสารโดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน ดวยคําศัพท สํานวนและ

ประโยคงาย ๆ 

 A study of the Spanish language for communication through practice in listening, 

speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and 

use of sentence patterns. 

 

** SPN1012 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสาร 2      3 (2-2-5) 

(SPN1002) (Spanish for Communication 2) 

 ศึกษาภาษาสเปนตอจากภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน (ควรเรียน SPN1011 มากอน) 

 A continuation of Spanish for Communication 1  aiming to practice the listening, 

Speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended Preliminary 

course: SPN1011) 

 

VNM1001 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1      3 (2-2-5) 

  (Fundamental Vietnamese 1) 

 ศึกษาลักษณะท่ัวไปของภาษาเวียดนาม วิธีการเขียน คําศัพท และฝกสนทนาเบื้องตน 

 A study of the general characteristics of the Vietnamese language, writing system and 

vocabulary, with an emphasis on basic conversation practice. 

 

VNM1002 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 2      3 (2-2-5) 

  (Fundamental Vietnamese 2) 

 ศึกษาคําศัพทเพ่ือการสนทนา ฝกการอาน และการออกเสียงใหถูกตอง 

 A study of vocabulary for conversation, a practice in reading and pronunciation. 
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หมวดวิชากฎหมาย 
 

LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน      2 (2-0-4) 

  (Principle of Public Law) 

 ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน  แนวความคิดพ้ืนฐาน  ลักษณะเฉพาะและ

บทบาทความสําคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบและรูปของรัฐ   ความเปนนิติบุคคลและ

สถาบันตาง ๆ ของรัฐ  การปกครองโดยกฎหมาย บอเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน 

การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน การควบคุมการใชอํานาจรัฐ 

 A study of the legal terminology and development of public law, fundamental 

concepts, features, and the significant roles of public law, meaning, elements and forms, 

juristic person status, and institution of state, including administration, origin and legal 

method of public law, administration of state affairs, and control of state authorities.  
 

LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน       2 (2-0-4)  

  (Principle of Private Law) 

ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมาย การตีความ การอุดชองวางของกฎหมาย และหลักการ

ปรับใชกฎหมาย การศึกษารวมถึงบรรพ 1 ลักษณะ 1 และลักษณะ 2 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 A study of the meaning and development of law; interpreting, and filling the gaps of 

the law; and the principles governing the application of the law. The study focuses on Title 1 

and Title 2 of Book 1 of the Civil and Commercial Code.  
 

LAW1003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา   3 (3-0-6) 

  (Civil and Commercial Code : Juristic Acts and Contracts) 

 ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทําใหการแสดงเจตนา

เสื่อมเสีย การตีความการแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม เง่ือนไขและเง่ือนเวลา ระยะเวลาอายุความ

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การกอใหเกิดสัญญา ผล

แหงสัญญา สัญญาซ่ึงมีมัดจําและเบี้ยปรับ ความระงับแหงสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 

2 ลักษณะ 2 

 A study of the nature of juristic acts; creation of juristic acts; declaration of intention; 

defective declaration, fictitious declaration of intention, and concealed act; interpretation of 

declaration of intention; void and void able acts; conditions and time conditions; periods of 

time; prescription, as provided in the Civil and commercial Code Book 1, Title 4-6. The 

nature, formation, and effect of contracts, earnest and stipulated penalty; rescission of 

contracts, as provided in Civil and Commercial Code Book 2, Title 2. 
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LAW2001 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย     3 (3-0-6) 

  (Civil and Commercial Code : Property) 

ศึกษาลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเก่ียวเนื่องกันระหวางทรัพย เครื่องอุปกรณ  

ดอกผลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3 ลักษณะและหลักท่ัวไปของทรัพยสิทธิ  

ชนิดของทรัพยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 

 A study of the nature of property; the classification of property; component  parts; 

and accessories and fruits of things, as provided for in the Civil and Commercial Code, Book 

1, Title 3. Also covering the nature, essential aspects and classification of real rights in 

property, as provided for in Book 4 of the Civil and Commercial Code. 

 

LAW2002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้     3   (3-0-6) 

  (Civil and Commercial Code : Obligation) 

 ศึกษาความหมายของหนี้  บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ การโอนหนี้ ลูกหนี้เจาหนี้หลายคน  

ความระงับแหงหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 1 

 A study of the meaning of obligations; causes of obligations; subjects of obligations; 

effects of obligations; assignment; rights and liabilities among several debtors and creditors; 

and the extinguishment of obligations; as provided for in the Civil and Commercial Code, 

Book 2, Title 1.  

 

** LAW2003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได 3 (3-0-6) 

  (Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without  

  Mandate and Undue Enrichment) 
ศึกษาเก่ียวกับหนี้ท่ีไมไดเกิดจากสัญญา แตเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมายท่ีเรียกกันวา ละเมิด โดยศึกษา

ถึงความรับผิดเพ่ือละเมิดในการกระทําของตนเอง ความรับผิดเพ่ือละเมิดในการกระทําของบุคคลอ่ืน  ความรับ

ผิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว  ความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง  ความรับ

ผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากยานพาหนะท่ีเดินดวยกําลังเครื่องจักรหรือทรัพยอันตราย  คาสินไหมทดแทนเพ่ือ

ละเมิด นิรโทษกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควร

ได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 3 และ 4 

 A study of tort obligations; personal and third person liability; liability of the owners 

of animals; liability of the possessors of buildings; liability of the possessors or operators of 

motor vehicles; compensation for torts; and justifiable acts; as provided for in the Civil and 

Commercial Code, Book 2, Title 5. Incorporating a study of the management of affairs 

without mandate and undue enrichment, as provided for in the Civil and Commercial Code, 

Book 3, Titles 3 and 4. 
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LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง     3 (3-0-6) 

  (Constitutional Law and Political Institution) 

 ศึกษาประวัติ ความหมายของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาลและรูปของรัฐบาล การแบงแยก

อํานาจ อํานาจอธิปไตยและความเก่ียวพันระหวางอํานาจเหลานี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย  หลักการท่ัวไป

ของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง  กฎหมายการเลือกตั้งของไทย 

 A study of the history, definitions, and kinds of constitution; states and forms of 

states; governments and forms of government; separation of powers and relationship among 

them; Thai constitutional law; general principles of elections; political parties; Thai election 

law. 
 

LAW2005 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให   2 (2-0-4) 

  (Civil and Commercial Code : Sale, Exchange, Gift) 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ สัญญาซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 3 ลักษณะ 1 ถึง 3 

 A study of specific contracts regarding sales, exchanges and gifts, as provided for in 

the Civil and Commercial Code, Book 3, Titles 1 to 3. 
 

LAW2006 กฎหมายอาญา 1       3 (3-0-6) 

  (Criminal  Law 1) 

 ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา  หลักท่ัวไปแหงกฎหมายอาญา  ทฤษฎีวาดวยความผิด  ทฤษฎีวา

ดวยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1  ลักษณะของโทษ  การกําหนดโทษ  เหตุตาง ๆ 

อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา  บทบัญญัติท่ัวไปท่ีใชแกความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา ภาค 1 

 A study of the nature of criminal law; general principles of criminal law; theories of 

offences; theories of criminal liability, punishment, provisions applicable to petty offences as 

provided in the Criminal Code. 

 
LAW2007 กฎหมายอาญา 2       3 (3-0-6) 

  (Criminal  Law 2) 

 ศึกษาถึงหลักเกณฑความผิดเฉพาะอยาง 9 ลักษณะ อาทิเชน ความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหง

ราชอาณาจักร ความผิดเก่ียวกับการปกครอง ความผิดเก่ียวกับการยุติธรรม ความผิดเก่ียวกับศาสนา  ความผิด

เก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน  ความผิดเก่ียวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน  ความผิดเก่ียวกับ
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การปลอมและการแปลง  ความผิดเก่ียวกับการคา  ความผิดเก่ียวกับเพศ  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2  

ลักษณะ 1  ถึง  9 

 A study of  specific offences; offences relating to the security of the kingdom; to 

public administration; to justice; to religion; to public peace and security; counterfeiting and 

alteration; offences relating to trade; sexual offences, as provided in Book 2, Title 1 to 9 of 

the Criminal Code. 
 

LAW2008 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซ้ือ จางแรงงาน  2 (2-0-4) 

  จางทําของ รับขน 

  (Civil and Commercial Code : Hire of Property, Hire Purchase, Hire of  

  Services, Hire of Work, Carriages) 

 ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ สัญญาเชาทรัพย เชาซ้ือ จางแรงงาน  จางทําของ  รับขน  ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 4 ถึง 8 

 A study of  specific contracts : the hiring of property; hire-purchase; hiring of services; 

hiring of work and carriage, as provided in the  Civil and Commercial Code Book 3, Title 4 to 8. 

 

LAW2009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา 2 (2-0-4) 

  ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ  

  (Civil and Commercial Code : Loan, Deposit, Warehousing, Compromise, 

  Gambling and Betting) 

 ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา   ประนีประนอมยอมความการ

พนันขันตอ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 9, 10, 14, 17 และ 18 

 A study of specific contracts : loan; deposits; warehousing; compromising contracts; 

gambling and betting, as provided in the Civil and Commercial Code Book 3, Title 9, 10, 14, 

17 and 18 

 

LAW2010 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา   2 (2-0-4) 

  (Civil and Commercial Code : Suretyship, Mortgage, Pledge) 

 ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ   คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 3 ลักษณะ 11   ถึง 13 

     A study of specific contracts; suretyship, mortgage, pledges, as provided in Book 3, 

Title 11 to 13 of the Civil and Commercial Code. 
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LAW2011 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา    2 (2-0-4)

  (Civil and Commercial Code : Agency, Brokerage) 

 ศึกษาลักษณะสัญญาตัวแทนมีความแตกตางกับสัญญา ลักษณะอ่ืนอยางไร การตั้งตัวแทน หนาท่ีและ

ความรับผิดระหวางตัวแทนและตัวการ ความรับผิดของตัวการและตัวแทนตอบุคคลภายนอก สิทธิการรับ

บําเหน็จของตัวแทน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงลักษณะของสัญญาตัวแทนคาตาง หนาท่ีและความรับผิดระหวาง

ตัวการและตัวแทนคาตาง รวมท้ัง ความรับผิดตอบุคคลภายนอกตลอดจนความแตกตางระหวางตัวแทน

ธรรมดาและตัวแทนคาตาง ความระงับสิ้นไปแหงสัญญาตัวแทน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงสัญญานายหนา บําเหน็จ

นายหนา   

 A study of the agency and brokerage; classification of agent and authority to act;  a 

formal authority; rights and their exercise and responsibility to third party; including 

commission agent and authority to act and responsibility to third party. And a brokerage and 

entitle remuneration. 

 

** LAW2012 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย    2 (2-0-4) 

  (Civil and Commercial Code : Insurance) 

 ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 20 

และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

 A study of Specific contracts of insurance, according to the Civil and Commercial 

Code, Book 3, Title 20, and the Protection for the Motor Accident Act, BE 2535. 

 

** LAW2013 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน  บัญชีเดินสะพัด   2 (2-0-4) 

  (Civil and Commercial Code : Bills, Current Account) 

 ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 3 ลักษณะ 19 และ 21 

 A study of specific contracts for bills and current accounts, according to the Civil and 

Commercial Code, Book 3, titles 19 and 21. 

 

LAW3001 กฎหมายอาญา 3       3 (3-0-6) 

  (Criminal Law 3) 

 ศึกษาความผิดเฉพาะอยาง คือ  ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย  ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและ

ชื่อเสียง  ความผิดเก่ียวกับทรัพย  ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2  ลักษณะ 10 ถึง 12 ความผิดลหุโทษ  

ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 3 



 45 

  A study of  specific offences; offences against life and body; against liberty and 

reputation; against property, as provided in Book 2, Title 10 to 12 of the Criminal Code; petty 

offences, as provided in Book 3 of the Criminal Code. 

 

LAW3002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชนจํากัด 2 (2-0-4) 

  (Civil and Commercial Code : Partnerships, Companies,  

  Public Company Limited) 

 ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ หุนสวน บริษัทและบริษัทมหาชนจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  พ.ศ. 2535 

 A study of specific contracts : partnerships and companies as provided in the Civil 

and Commercial Code Book 3, Title 22, including Public Company Act BE. 2535. 

 

** LAW3003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว    3 (3-0-6) 

  (Civil and Commercial Code : Family) 

 ศึกษากฎหมายครอบครัวใหทราบเรื่องการหม้ัน การสมรส ความสัมพันธระหวางสามี-ภริยา และ

ทรัพยสิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

 A study of family law : marriage, divorce, maintenance, and parent and child 

relations, as provided in the Civil and Commercial Code Book 5. 

 

LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม           2 (2-0-4) 

  (Law on Court Organization) 

 ศึกษาประวัติศาลยุติธรรม ระบบงานศาลยุติธรรม งานฝายตุลาการ และงานฝายธุรการ  ชั้นของศาล

ยุติธรรม ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา และศาลชํานัญพิเศษ อํานาจศาล อํานาจผูพิพากษา องคคณะของ 

ผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบ 

 A study of the history of the Court of Justice; court procedure and administration; the 

hierarchy of courts; Courts of First Instance; Courts of Appeal; the Supreme Court; and Specialized 

Courts. Special attention will be given to jurisdiction, the competence of judges, and the 

assignment and recall of cases. 

 

LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1        3 (3-0-6) 

  (Civil Procedure Code 1) 

 ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพงใหทราบบทวิเคราะหศัพท ศาล คูความ การยื่นและสงคําคูความและ

เอกสาร คําพิพากษาและคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 1, 4 และ 6      
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วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นตน  วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ภาค 2  ลักษณะ 1  และ 2 

 A study of the procedure used in civil cases; definitions; court procedure and 

jurisdiction; filing and service of pleadings and documents; judgments and others, as 

provided in Civil Procedure Code Division 1, Title 1 to 4, and Title 6; ordinary procedures and 

special procedures in the Courts of First instance, as provided in the Civil Procedure Code 

Division 2, Title 1 to 2. 

 

LAW3006 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 1     3 (3-0-6) 

  (Criminal Procedure Code 1) 

 ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญา ใหทราบหลักท่ัวไป อํานาจสอบสวนและเขตอํานาจศาล 

หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก คน และปลอยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ     

การฟองคดีแพงเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2  

 A study of the general principles of criminal procedure, the power of the inquiry and 

the jurisdiction of the courts; summons and warrants; arrest, detention, and imprisonment; 

search and provisional release; inquiry and post-mortem inquest; the filing of civil cases in 

connection with criminal offenses, as provided in Division 1 and 2 in the Criminal Procedure 

code. 

 

LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2      3 (3-0-6) 

  (Civil  Procedure Code 2) 

 ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพง (ตอ) ใหทราบการอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา 

และการบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 และภาค 4 

 A study of the civil procedure used in the Appeals Court and the Supreme Court, 

including provisional measures before judgment and the enforcement of judgments and 

orders, as provided for in the Civil Procedure Code, Divisions 3 and 4. 

 

LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2       3 (3-0-6) 

  (Criminal Procedure Code 2) 

 ศึกษาวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และใหทราบถึง

การอุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 

 A study of criminal procedure in the Court of First Instance, as provided for in the 

Criminal Procedure Code, Division 3 , and the procedure used in the Appeals Court and the 

Supreme Court, as provided for in the Criminal Procedure Code, Division 4. 
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LAW3009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก     3 (3-0-6) 

  (Civil  and Commercial Code : Succession) 

 ศึกษากฎหมายการตกทอดแหงทรัพยมรดก  โดยศึกษาบทบัญญัติท่ัวไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับ

มรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก  มรดกท่ีไมมีผูรับ  อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 6 

 A Study of succession; the general provisions of succession; the statutory right of 

inheritance; wills; administration and distribution of an estate; vacant estates; and 

prescription, as provided in the Civil and Commercial Code Book 6. 

 

** LAW3010 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ     2 (2-0-4) 

  (Bankruptcy and Reorganization Law) 

 ศึกษาหลักเกณฑและกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายสําหรับลูกหนี้ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาและ     

นิ ติบุ คคล และศึกษาถึงกระบวนพิจารณ าเก่ียวกับการฟ น ฟู กิจการของลูกหนี้ ซ่ึ ง เป นนิ ติบุ คคล                  

และวิสาหกิจขนาดยอม (SMEs) ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483  

 A study of the foundations of bankruptcy law, both as it applies to insolvent 

individuals and as it applies to juristic persons, and the principles of reorganization law, 

which applies only to juristic persons and Small and Medium Enterprises (SMEs), according to 

the Bankruptcy Act BE. 2483. 

 

LAW3011 กฎหมายลักษณะพยาน       2 (2-0-4) 

  (Law of Evidence) 

ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ท้ังคดีแพงและคดีอาญา หลักในการรับฟงและ

ไมรับฟงพยานหลักฐาน  รวมท้ังหลักเรื่องพยานบอกเลาและพยานความเห็น ขอท่ีศาลรูเอง ขอสันนิษฐานและ

หนาท่ีนําสืบ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ภาค 5 

 A study of the nature and principles of the gathering of evidence by the court in both 

civil and criminal cases; rules of admission and exclusion; rules on hearsay and opinion 

evidence; judicial notice; and presumption and burden of proof, as provided in the Civil 

Procedure Code, Division 1, Title 5, and the Criminal Procedure Code, Division 5. 
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LAW3012 กฎหมายปกครอง       3 (3-0-6) 

  (Administrative Law) 

 ศึกษาความหมาย  ท่ีมาของกฎหมายปกครอง  หลักการจัดระเบียบทางปกครอง  การจัดระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน  กิจการทางปกครอง  บริการสาธารณะ  การกระทําทางปกครอง  หลักกฎหมาย

เก่ียวกับเจาหนาท่ีของรัฐและการควบคุมฝายปกครอง 

 A study of state administration; principles and sources of administrative law; Thai 

government administration; the relationship between the government and its officials as 

provided in the civil service law, military service law, and pension law. 

 

LAW3031 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) 

  (Comparative Criminal Law) 

 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายอาญาในระบบประมวลกฎหมายเปรียบเทียบกับสถาบันและ

ทฤษฎีกฎหมายของประเทศท่ีใชคอมมอนลอว 

 A comparative study of the principles, institutions, and theories of criminal law in the 

civil law and the common law system. 

 

LAW3032 ปญหาในกฎหมายอาญา       3 (3-0-6)  

  (Problems in Criminal Law) 

 การศึกษาวิจัยจากเอกสารของนักศึกษาแตละคนซ่ึงจะนํามารายงาน เพ่ือการอภิปรายและวิจารณใน

หองเรียน  เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวิชากฎหมายอาญา รวมท้ังการสังเกตการพิจารณาของศาลในคดีอาญา 

 A directed study focusing on problems in both substantive and procedural criminal 

law, including observation of a court hearing in a civil case. 

 

** LAW3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา      3 (3-0-6) 

  (Criminology and Penology) 

 ศึกษาความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของ

อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม อาชญาวิทยาภาคผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม       

การปองกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการลงโทษ การบริหารงาน

เรือนจํา การเบี่ยงผูกระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม อันรวมถึงการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ 

 A study of the meaning and the scope of criminology; criminological statistics; the 

nature and causes of crime; the criminal justice system; the prevention of crime; victims and 

injured persons; the meaning and scope of penology; punishment; the philosophy of 

punishment; prison administration; and diversions including probation and parole.  
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LAW3034 นิติเวชศาสตร        3 (3-0-6) 

  (Forensic Medicine) 

 ศึกษาประวัติศาสตรและความมุงหมาย การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจนบุคคล หลักวินิจฉัย  การตาย  

เหตุตาย ยาพิษ การตรวจตาง ๆ ทางนิติเวชวิทยา  ความผิดทางเพศ  อันตรายจากการจราจร 

 A study of the history and purposes of forensic medicine; autopsy reports; post-

mortem inquest; identification; determination of death; causes of death; toxicology; forensic 

examination; sexual assault; dangers from traffic. 

 

LAW3035  การสืบสวนและสอบสวน      3 (3-0-6) 

  (Criminal Inquiry and Interrogation) 

 ศึกษากระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในข้ันพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวน การกระทํา

ความผิดอาญา  สิทธิของผูตองหาตามรัฐธรรมนูญ 

 A study of the criminal justice system in the investigative stage; investigation and 

interrogation of criminal offences; rights of the accused under the constitution. 

 

LAW3036 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     3 (3-0-6) 

  (Problems in Criminal Procedure Law) 

 ศึกษาปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา และศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกา หรือคําชี้ขาดของอัยการสูงสุดท่ีนาสนใจ 

 This course focuses on problems in Criminal Procedure as of the provided in the 

Criminal Procedure and studies the verdicts court or final decisions of the Attorney General 

which are interesting and remarkable. 

 

LAW3037 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง     3 (3-0-6) 

  (Problems in Civil  Procedure Law) 

 การวิจัยศึกษาจากเอกสารของนักศึกษาแตละคน  ซ่ึงจะนํามารายงานเพ่ือการอภิปรายและวิจารณใน

หองเรียน  เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง รวมท้ังการสังเกตการพิจารณาของศาล

ในคดีแพง 

 An analytical study of a paper produced by each student which will be debated and 

criticized in class.  The paper concerns problems in civil procedure law and observation of 

civil procedure in the civil court. 
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LAW3038 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน   3 (3-0-6) 

  และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว      

  (Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Court) 

 ศึกษาสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็ก  การควบคุมและแกไขเด็กกระทําผิดดวยวิธีการศาลเยาวชน

และครอบครัว  หลักสําคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัวและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 A study of the causes of juvenile delinquency; control and rehabilitation of juvenile 

delinquents through juvenile courts ; the main principles of the law creating juvenile courts; 

procedure in juvenile court; and other related laws. 

 

LAW3039 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ        3 (3-0-6) 

  (Comparative Constitutional Law) 

 ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ และรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบและศึกษาถึงหลักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญในประเทศท่ีสําคัญ  เพ่ือเปนแนววิเคราะหกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับตั้งแตปพุทธศักราช 

2475 

 A comparing study of Thai Constitutional law and the Constitutional law of foreign 

nations, analyzing every Thai Constitutional law since B.E. 2475 (C.E.1932). 

 

LAW3040 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) 

  (Comparative Administrative Law) 

 ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ  และกฎหมายปกครองเปรียบเทียบ และศึกษาถึงหลัก

กฎหมายปกครองในประเทศท่ีสําคัญ  เพ่ือเปนแนววิเคราะหกฎหมายปกครองของไทย 

 A comparative study of Thai Administrative Law and the Administrative Law of foreign 

nations. 

 

LAW3041 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง     3 (3-0-6) 

  (Administrative Courts and Administrative Procedure) 

 ศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานเรื่องศาลปกครอง ลําดับชั้นของศาลปกครอง องคกรในศาลปกครอง      

เขตอํานาจศาลปกครอง การฟองคดี กระบวนการดําเนินคดี การรวบรวมพยานหลักฐานและการสั่งระหวาง

พิจารณา  การนั่งพิจารณาคดีและการสั่งคดี  คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง  การบังคับคดีและการ

อุทธรณคดีปกครอง 

 This course studies the foundational thinking of the Administrative Court, the levels 

of  the Administrative Court, the organization and Jurisdiction of  the Administrative Court; 

filing a law suit; procedure; evidence; enforcement and appeal.  
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LAW3042  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 3 (3-0-6) 

 (Law on Administrative Procedure and Liability for the Wrongful Acts of Officials) 

 ศึกษาหลักท่ัวไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสารบัญญัติชั้นเจาหนาท่ีฝายปกครอง คําสั่งทางปกครอง การ

พิจารณาเรื่องทางปกครอง อํานาจดุลยพินิจ การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 

การขอใหพิจารณาใหม การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และขอบเขต

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

 A study of the substantive and procedural principles of administrative law relating to 

administrative acts; administrative procedure; discretionary power; internal control of 

administrative acts; revocation of administrative acts; requests for retrial; administrative 

execution; committees on administrative procedure; and principles of liability for wrongful 

acts by officials.        

 

LAW3043 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน    3 (3-0-6) 

  (Law on Administrative of State Affairs) 

 ศึกษาหลักสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆ เก่ียวกับการ

บริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 A study of the principles, law, rules and regulations relating to public administration; 

civil service law and related laws. 

 

LAW3044 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ      3 (3-0-6) 

  (Personal Executive of State Affairs) 

 ศึกษาหลักเกณฑและการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด  การ

บริหารงานบุคคลในเทศบาล  การบริหารงานบุคคลในองคกรบริหารสวนตําบล  การบริหารงานบุคคลใน

กรุงเทพมหานคร  การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา การบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

 A study of the principles and operations of  Personal Executives for State Affairs for 

provinces, municipalities such as Bangkok and Pattaya and municipal governments. 

 

LAW3045 สัญญาของฝายปกครอง       3 (3-0-6) 

  (Administrative Contracts) 

 ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของสัญญาทางปกครอง  ความหมายของสัญญาปกครอง  รูปแบบ

ของสัญญาทางปกครอง  การกอใหเกิดสัญญาทางปกครอง  การปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง  การสิ้นสุดของ

สัญญาทางปกครอง  เปรียบเทียบสัญญาทางปกครองของตางประเทศกับของไทย 
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 A study of the concept and development of administrative contracts including 

meaning, pattern, formation, execution, and dissolution. This course also compares 

administrative contracts between Thai and others countries. 

 

LAW3046 กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ     3 (3-0-6) 

  (Official Information Law) 

 ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ความหมาย ขอมูลขาวสาร

ของราชการ  ขอบเขตการบังคับใช  ขอจํากัด องคกรในการสอดสองดูแล องคกรในการชี้ขาดตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 A study of the approval of personal rights in acquiring official information; legal 

measures for approving personal rights to acquire foreign official information; people’s access 

to domestic information; the history, development, scope and enforcement of the Official 

Information Acts B.E. 2540 (C.E. 1997); disclosure of  official information; rules and exceptions 

to the procedure for acquiring official information; case study in the term of  administrative 

cases. 

 

LAW3047 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ       3 (3-0-6) 

  (Public  Enterprise  Law) 

 ศึกษาความมุงหมายของรัฐวิสาหกิจ  รูปแบบของรัฐวิสาหกิจ  การควบคุมรัฐวิสาหกิจ  บุคลากรของ

รัฐวิสาหกิจ  อํานาจหนาท่ีในการดําเนินงาน  วิธีการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ 

 A study of the concept of public enterprise includes pattern, control, personnel, 

authorities and management. 

 

** LAW3048 สังคมวิทยาทางกฎหมาย       3  (3-0-6) 

(LAW2037) (Sociology of Law) 

 ศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาท่ีมีผลตอกฎหมาย   

 A study of the principles of sociology influencing the development of law. 

 

LAW3049 กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ     3 (3-0-6) 

  (Law on Public Service) 

 ศึกษาถึงความหมาย แนวความคิดและวิวัฒนาการในการจัดทําบริการสาธารณะ ประเภทของบริการ

สาธารณะ องคกรผูมีหนาท่ีจัดทํา หลักเกณฑในการจัดทํา เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดทํา การวินิจฉัยขอ

พิพาทอันเกิดจากการจัดทําบริการสาธารณะ 
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 A study of the meaning, concept, and development of public service; classifications 

of public service; organizations of public service; principles of public service; legal 

instruments of public service; and adjudication of public service. 

 

LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ       3 (3-0-6) 

  (Law on Constitutional Court) 

 ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญ  โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของศาล

รัฐธรรมนูญท้ังของไทยและตางประเทศ หลักเกณฑการยื่นคํารองและถอนคํารอง  การคัดคานตุลาการ  

กระบวนพิจารณาของศาล การสืบพยาน  คําวินิจฉัยหรือคําสั่ง  การบังคับคดี 

 A theoretician  study of  Constitutional Court, comparison of Thai and foreign 

Constitutional Courts and their theoretical and legal powers;  judicial  review of  legislation, 

Constitutional Court procedure and adjudication.  

 

LAW3051 กฎหมายรัฐสภา        3 (3-0-6) 

  (Parliamentary Law) 

 ศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาของไทยและของตางประเทศ  อํานาจหนาท่ีของรัฐสภา  อาทิ 

อํานาจหนาท่ีในการตรากฎหมาย  การควบคุมฝายบริหาร  อํานาจหนาท่ีในการใหความเห็นชอบในเรื่อง 

ตาง ๆ  ตลอดจนอํานาจหนาท่ีของประชาชนสภา  คณะกรรมาธิการรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ 

 A study of the development and forms of the Parliament, both those of Thailand and 

foreign countries; power and functions of the Parliament such as in the areas of law-making, 

executive control, and constitutional approval in some cases; the powers of the President of 

each house; parliamentary commission; the Constitutional Tribunal. 

 

LAW3052 กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง     3 (3-0-6) 

  (Law on Political Parties) 

 ศึกษาระบบพรรคการเมือง แนวนโยบายและวิธีดําเนินงานของพรรคการเมือง กฎหมายและกฎ

ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวกับพรรคการเมือง โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง และพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาด วยการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

 A study of the political party system; the policies and administration of political 

parties; and laws, rules, and regulations concerning political parties. The study focuses 

especially on constitutional law, organic law governing the election commission, and organic 

law governing the election of the members of the House of Representative and the 

installation of the Senate. 
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LAW3053 กฎหมายเลือกตั้ง       3 (3-0-6) 

  (Election Law) 

 ศึกษากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งและกฎขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง และศึกษาวิเคราะห

ระบบเลือกตั้งของประเทศตาง ๆ ท่ีสําคัญของโลก 

 A study of laws, rules and regulations relating to elections and analyzing any other 

election systems of important countries in the world.   

 

LAW3054 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ     3 (3-0-6) 

  (Financial Institution Law) 

 ศึกษาหลักกฎหมายการคลังท่ีเก่ียวกับการเงิน การคลัง วิธีงบประมาณและระบบภาษีอากร  หลัก

เศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวกับการเงินและการคลัง  ซ่ึงองคกรของรัฐอันไดแกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติใชเปน

เครื่องมือในการบริหารประเทศ 

 A study of laws relating to financial institutions, such as the Fiscal Year Budget Act 

and the Management of Public Debt Act, including regulations and rules issued under these 

Acts 

 

** LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ      3 (3-0-6) 

  (Economic Crime) 

 ศึกษาความหาย ความเปนมาและลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ 

ความรุนแรงละความแตกตางของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ สาเหตุของ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญและกฎหมายท่ีเก่ียวของ อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจและอาชญากรรมขามชาติ แนวทางและมาตรการสําคัญของรัฐและสังคมในการปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงอุปสรรคปญหาบางประการในการบังคับใชกฎหมายตออาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ 

 A study of the meaning, origin and the specific nature of economic crime in various 

types, violence of economic crime and its difference from the other crimes, the causes of 

economic crimes, the significant economic crimes and the related laws, economic crime and 

transnational crime, major policy and measures of state and society to prevent and correct 

the economic crime problems including some obstacles of legal enforcement to economic 

crime. 
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LAW3056 กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ      3 (3-0-6) 

  (Law of Arbitration) 

 ศึกษาลักษณะสําคัญของกระบวนการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

ขอบังคับอนุญาโตตุลาการตาง ๆ ตลอดจนอนุสัญญาเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศท่ีสําคัญ 

 A study of major features of the arbitration process, related legislation, arbitration 

rules, as well as important international conventions on arbitration. 

 

** LAW3057 กฎหมายโรมันเบ้ืองตน       3 (3-0-6) 

(LAW2031) (Introduction to Roman Law) 

 ศึกษาประวัติศาสตรและระบบกฎหมายโรมัน อันเปนรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศท่ีใช

ประมวลกฎหมายในปจจุบัน 

 A study of the history and the system of Roman law as the legal foundation of 

modern civil law countries. 

 

** LAW3058 กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบ้ืองตน     3 (3-0-6) 

(LAW2033) (Introduction to Anglo-American Law) 

 ศึกษาถึงประวัติศาสตรความเปนมาของประเทศสหรัฐอเมริกา วิวัฒนาการระบบกฎหมาย ระบบศาล

ของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายลักษณะอ่ืนๆ 

 A study of the formation of the United States, the development of the Anglo-

American legal and court system, constitutional law and other areas of laws. 

 

** LAW3059 สถาบันกฎหมายอเมริกัน       3 (3-0-6) 

(LAW2034) (American Legal Institution) 

 ศึกษาสถาบันตาง ๆ ในระบบกฎหมายอเมริกัน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับวิชาชีพกฎหมาย 

อํานาจตุลาการ  ศาลและระบบการพิจารณาโดยลูกขุน รวมท้ังผลกระทบของระบอบสหพันธท่ีมีตอสถาบันตาง ๆ 

ดังกลาว 

 A study of American legal institutions including the legal profession, the judiciary, the 

court systems and the jury trial system; the impact of federalism on these institutions. 

 

** LAW3060 กฎหมายอิสลาม        3 (3-0-6) 

(LAW2035) (Islamic  Law) 

 ศึกษาประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิสลามท่ีเปนรากฐานของระบบกฎหมายอิสลาม บอเกิดของ

กฎหมาย  ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม 



 56 

 A study of the history and the civilization of Islamic religion as the foundation of 

Islamic law, including sources, the judicial system and principles of Islamic law. 

 

** LAW3061 กฎหมายแพงเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) 

(LAW2040) (Comparative Civil Law) 

 ศึกษาหลักกฎหมายแพงของไทยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายแพงของตางประเทศ 

 A comparative study of the principles of Thai civil law and foreign civil law. 

 

** LAW3062 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) 

(LAW2041) (Comparative Business Law) 

 ศึกษาหลักกฎหมายเก่ียวกับหุนสวนบริษัทของไทย  เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายหุนสวนบริษัทของ

ตางประเทศ  เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมายพาณิชยในประเทศตาง ๆ  

 A comparative study of the principles of Thai partnership and company law and 

foreign law; comparative study of the development of commercial law in various countries.  

 

** LAW3063 สัญญาสําคัญทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 

(LAW2042) (Major Business Contracts) 

 ศึกษาวิเคราะหถึงหลักและเทคนิคของสัญญาท่ีสําคัญทางธุรกิจ ตั้งแตข้ันเจรจาจนถึงการยกรางสัญญา  

ศึกษาถึงรูปแบบและลักษณะเฉพาะของสัญญาทางธุรกิจ ตั้งแตสัญญาพ้ืนฐานจนถึงสัญญาธุรกิจระหวาง

ประเทศ  วิเคราะหถึงรูปแบบ ชองวางและเง่ือนไขท่ีไดเปรียบและเสียเปรียบในสัญญาแตละเรื่อง 

 An analytical study of the principles and techniques of major business contracts, 

initiating from negotiation of business to draft the business agreement, and studying the 

forms and characters of business contracts initiating from the basic agreement to 

international business contract, and analytical study of the forms, loopholes, and 

advantageous and disadvantageous conditions of each contract. 

 

** LAW3064    ปญหาในกฎหมายแพง       3 (3-0-6) 

(LAW2043) (Problems in Civil Law) 

 การวิจัยศึกษาจากเอกสารของนักศึกษาแตละคน  ซ่ึงจะนํามารายงานเพ่ือการอภิปรายและวิจารณใน

หองเรียน  เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวิชากฎหมายแพง รวมท้ังการสังเกตการพิจารณาของศาลในคดีแพง 

 A directed study focusing on problems in both substantive and procedural civil law; 

including observation of a court hearing in a civil case. 
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** LAW3065 การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

(LAW2048) (Counsel for Problems in Business Law) 

 ศึกษาถึงหลักปฏิบัติและปญหากฎหมายทางธุรกิจ  ปญหาความรับผิดในสัญญาตาง ๆ  ปญหาเก่ียวกับ

การฟองคดี  การดําเนินคดี  กระบวนพิจารณาของศาล  ตลอดจนแนวความคิดและวิธีการแกปญหาตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในทางปฏิบัติ 

 This course focuses on the practice and problems of Business Law, including liability 

arising from contracts, lawsuits, litigation, and court procedures.  It also offers ideas and 

solutions for problems which arise in practice. 

 

* LAW3066 หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน    3 (3-0-6) 

  (Principle of Public Procedure Law) 

 ศึกษาแนวคิด ความเปนมา และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับวิธีพิจารณาความในกฎหมายมหาชน ลักษณะคดี

ความในกฎหมายมหาชนประเภทคดีความในกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายท่ีใชในการพิจารณาความใน

กฎหมายมหาชน ขอบเขตความแตกตางระหวางวิธีพิจารณาความในกฎหมายมหาชนกับวิธีพิจารณาความในคดี

แพงและคดีอาญา 

 A study of concepts, history, and theories relate to public procedure law; 

characteristics of cases in public law; types of cases in public law; scopes and differences of 

procedure between public procedure law and criminal and civil procedure law. 

 

LAW4001 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได      2 (2-0-4) 

  (Law on Income Tax) 

 ศึกษาหลักการและเหตุผลในการจัดเก็บภาษีอากรโครงสรางและองคาพยพของภาษีอากรระบบภาษี

ทางตรงและทางออมการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยพิจารณาถึงหนวยภาษีประเภทของเงินไดแหลง

เงินไดรวมท้ังการคํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการศึกษาการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลขอแตกตางใน

การเสียภาษีระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย กับกฎหมายตางประเทศ

ตามประมวลรัษฎากรและฐานภาษีชนิดตางๆ 

 A study of the principles of tax collection; the structure of taxation; direct and 

indirect tax systems; the collection of individual income tax (concerning amounts of income, 

type of income, source of income, the calculation of tax liability and the filling of a tax 

report); a study of the collection of business taxes; the differences in the payment of taxes 

between companies or juristic partnerships established under foreign law and Thai law in the 

revenue code; and types of assessable income.   
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LAW4002 การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย    2 (2-0-4) 

  (Lawyer  Practice and legal document preparation) 

 ศึกษาหลักวิชาวาความใหทราบการเตรียมคดี การเรียบเรียงคําคูความ วิธีปฏิบัติภายหลังยื่นคําคูความ

และการพิจารณาคดีในศาล หลักสําคัญของกฎหมายทนายความ รวมท้ังศึกษาหลักวิชาและศิลปะในการรางนิติ

กรรมสัญญาตาง ๆ และการใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาทางดานกฎหมาย 

 A study of the methods of advocacy; case preparation; pleading arrangement; 

procedure after the sending of the pleading and trial; cross-examination; re-examination; 

prepared statements; principles of lawyers; and the principles of drafting contracts and legal 

consulting. 

 

LAW4003 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง     3 (3-0-6) 

  (Public International Law) 

 ศึกษาท่ีมาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศ สิ่งท่ีอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายระหวาง

ประเทศ  เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องคการของรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศ   กิจการระหวาง

ประเทศ  การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ สงคราม ความเปนกลาง 

 A study of the sources and basic principles of International Law; functions of 

International Law; territorial boundaries; the high seas; governmental agencies in international 

relations; international affairs; settlement of disputes; war; neutrality. 

 

LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม     3 (3-0-6) 

  (Labour and Social Security Law) 

 ศึกษากําเนิดและหลักสําคัญของกฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายเงิน

ทดแทนและประกันสังคม 

 A study of the laws concerning industry; the origin of and major principles of the law 

on labor protection Labor Relations law and Compensation law and social welfare; including 

and analysis of labor problems in Thai society. 

 

LAW4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย    2 (2-0-4) 

  (Legal Profession, Ethics Visual Moral and Disciplines for Lawyers) 

 ศึกษาความหมายวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมายรวมท้ังงานในหนาท่ีของนักกฎหมายโดยเนน

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในทางประกอบวิชาชีพทางดานจิตใจและบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใช

บังคับ 

 A study of the definition and evolution of the legal profession focusing on the ethics, 

morals and disciplines of lawyer. This course also includes positive law. 
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LAW4006 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา   3 (3-0-6) 

  (Private and Criminal International Law) 

 ศึกษาท่ีมาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล การจําแนกบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ ตามสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว  การขัดกันแหงกฎหมาย  

อํานาจหนาท่ีและอํานาจศาลของรัฐในคดีอาญา  การรวมมือระหวางประเทศเพ่ือปราบอาชญากรรม  เชน การ

สงผูรายขามแดน   

 A study of the sources and basic principles of Private International Law; 

determination of the nationality of natural and juristic persons according to International 

Law; status and rights of aliens; conflict of laws; territorial and personal jurisdiction of the 

state courts in criminal cases; international co-operation to suppress crimes such as 

extradition. 

 

LAW4007 นิติปรัชญา        2 (2-0-4) 

  (Philosophy of Law) 

 ศึกษาเชิงวิเคราะหถึงแนวความคิดดานปรัชญากฎหมายของสํานักความคิดตาง ๆ ท่ีสําคัญในอดีตและ

ปจจุบัน  ตลอดจนปญหารากฐานสําคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมาย อันรวมถึงเรื่องความสัมพันธ หรือความขัดแยง

ระหวางกฎหมายกับศีลธรรม หลักศักด์ิศรีความเปนมนุษยอันเทาเทียมกันหรือสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม  

และความยุติธรรม ธรรมชาติแหงความสัมพันธระหวางกฎหมายกับอํานาจรัฐ หรือการเมือง บทบาทของ

กฎหมายในการสรางความเปนธรรมของสังคม  ขอถกเถียงเรื่องความยุติธรรมบนพ้ืนฐานของหลักเรื่องความ

เสมอภาค  และหลักอรรถประโยชน  การปฏิวัติรัฐประหารและปญหาความชอบธรรมเชิงนิติปรัชญาในการใช

อํานาจรัฐ  พันธะหนาท่ีในการเคารพเชื่อฟงกฎหมาย และปญหาเรื่องการปฏิเสธหรือดื้อแพงตอกฎหมายท่ีไม

เปนธรรมโดยสันติวิธี 

 The analytical study of conceptions  in legal philosophies attached to various major 

schools of thought in the past to the current time. The course will cover some significantly 

foundational problems in legal theory, including the relation or contradiction between law 

and morality, the equality principle of human dignity or human rights, the rule of law and 

justice. Particular issues to be considered also include : the related nature of law and state 

authority-politics, the function of law in contribution to social justice, conceptual arguments 

on the principle of justice based on equality and utility, revolution-coup d’etat and the 

consequential problem of legal philosophy on its assumption of state authority, the 

obligation to obey the law and the question of civil disobedience. 
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LAW4008 กฎหมายท่ีดิน        2 (2-0-4) 

  (Land  Law) 

 ศึกษาประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายท่ีดิน กฎหมายเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินและกฎหมายอาคารชุด 

 A study of the history and the principles of Land Law. 

 

LAW4009 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 1     2 (2-0-4) 

  (Law on Intellectual Property 1) 

 ศึกษาหลักการและความสําคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ ความหมายของงานอันมีลิขสิทธิ์ การไดมาซ่ึง

ลิขสิทธิ์ การคุมครองลิขสิทธิ์ อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ธรรมสิทธิ์ รวมถึงหลักการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ และศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายเครื่องหมายการคาและ

กฎหมายสิทธิบัตร 

 Study about basics and fundamentals of Copyright Law, subject matter of copyright, 

eligibility for protection, exclusive rights in copyrighted works, term of protection, copyright 

Infringements,  limitations on exclusive rights, moral rights, other related issues and also basic 

principles of Trademark Law and Patent Law. 

 

LAW4010 กฎหมายการคาระหวางประเทศ      2 (2-0-4) 

  (International Trade  Law) 

 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคาสินคาระหวางประเทศซ่ึงประกอบไปดวยกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

ซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ  ใบตราสงสินคา  การชําระคาสินคาระหวางประเทศ  รวมถึงเลตเตอรออฟ

เครดิต  การขนสงสินคาระหวางประเทศ  การประกันภัยระหวางประเทศ  รวมถึงกฎระเบียบเก่ียวกับการ

นําเขาและการสงออกสินคา  

 The course examines the legal framework of international trade transactions, covering 

the laws of international sale of goods; bills of lading; international payment including letter 

of credit; international carriage of goods insurance including government regulations  relating 

to import and export.    

 

** LAW4011 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก   2 (2-0-4) 

  (Thai Legal History and Major Legal Systems)  

(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาท่ีใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน)  

 ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และกฎหมายตราสามดวง วิวัฒนาการของ

ระบบกฎหมายหลักของโลก สถาบันสําคัญของระบบกฎหมายหลัก และความแตกตางท่ีสําคัญของระบบ

กฎหมายหลัก 
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 A study of the development of the Thai legal system in the Sukhothai and Ayuthaya 

Periods; the law of the Three Great Seals. The study includes the development of the major 

legal traditions of the world; the major legal institutions and differences among these legal 

traditions. 

 

LAW4012 กฎหมายท่ีดิน          3 (3-0-6)  

  (Land Law) 

(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาท่ีใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน) 

 ศึกษาประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายท่ีดิน กฎหมายเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินและกฎหมายอาคารชุด 

 A study of the history and the principles of land Law. 

 

LAW4013 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร      3 (3-0-6) 

  (Taxation Law) 

(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาท่ีใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน)  

 ศึกษาหลักการของการภาษีอากร และรายไดอ่ืน ๆ ของรัฐบาล ชนิดของภาษี และอัตราภาษี นโยบาย

ภาษี  การบริหารงานดานภาษี  สาระสําคัญของกฎหมายภาษีอากร 

 A study of the principles of taxation and other sources of government revenue; kinds 

of tax and tariffs; tax policy; tax administration; substance of taxation law. 

 

LAW4014 การวาความ        3 (3-0-6) 

  (Lawyer Practice)        

(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาท่ีใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน) 

 ศึกษาหลักวิชาวาความใหทราบการเตรียมคดี การเรียบเรียงคําคูความ วิธีปฏิบัติภายหลังยื่นคําคูความ

และการพิจารณาคดีในศาล หลักสําคัญของกฎหมายทนายความและขอบังคับเก่ียวกับทนายความ รวมท้ัง

ศึกษาหลักวิชาและศิลปะในการรางนิติกรรมสัญญาตาง ๆ และการใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาทางดาน

กฎหมาย 

 A study of the methods of advocacy; case preparation; pleading arrangement; 

procedure after sending the pleading and trial; cross-examination; re-examination; prepared 

statements; principles and rules governing the professional conduct of lawyers; and the 

principles of drafting contracts and legal consulting. 
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LAW4015 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา     3 (3-0-6) 

  (Law on Intellectual Property) 

(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาท่ีใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน) 

 ศึกษาหลักการและความสําคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ ความหมายของงานอันมีลิขสิทธิ์ การไดมาซ่ึง

ลิขสิทธิ์ การคุมครองลิขสิทธิ์ อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ธรรมสิทธิ์ รวมถึงหลักการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ และศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายเครื่องหมายการคาและ

กฎหมายสิทธิบัตร 

 Study about basics and fundamentals of Copyright Law, subject matter of copyright, 

eligibility for protection, exclusive rights in copyrighted works, term of protection, copyright 

Infringements,  limitations on exclusive rights, moral rights, other related issues and also basic 

principles of Trademark Law and Patent Law. 

 

LAW4016 กฎหมายการคาระหวางประเทศ      3 (3-0-6) 

  (Law of International Trade)    

(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาท่ีใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน)  

 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ ซ่ึงประกอบไปดวยกฎหมายเก่ียวกับ

สัญญาซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ ใบตราสงสินคา การชําระเงินระหวางประเทศ กฎของสภาหอการคา

นานาชาติตางๆ การขนสงสินคาระหวางประเทศ การประกันภัยระหวางประเทศ รวมถึงการนําเขาและการ

สงออกสินคา 

 A study of the legal framework for international trade laws, covering contracts for the 

international sale of goods; bills of lading; international payment methods; International 

Chamber of Commerce Rules; transportation; insurance; and government regulations 

applying to import and export. 

 

LAW4017 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย       3 (3-0-6) 

  (Legal Profession)    

(รหัสวิชานี้เฉพาะนักศึกษาท่ีใชหลักสูตร พ.ศ. 2536 (LW) และยังคงศึกษาอยู ลงทะเบียนเรียน) 

 ศึกษาถึงวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หนาท่ีและงานของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ มารยาท และ

วินัย  อุดมคติ  องคการกอตั้ง และควบคุมผูประกอบอาชีพทางกฎหมาย     

 A study of the development of the legal profession; duties and functions of the 

lawyer; ethics and discipline; the association controlling the legal profession. 
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LAW4031 กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

  (Law on International Organization) 

 ศึกษาปญหากฎหมายท่ีเก่ียวกับองคการสหประชาชาติ และปญหาท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลตอองคการ

ระหวางประเทศ ท้ังประเภทท่ัวไปและในระดับภูมิภาค 

 A study of legal problems relating to the United Nations and its agencies, other 

international organizations and regional organizations. 

 

LAW4032 กฎหมายอาเซียน       3 (3-0-6) 

  (ASEAN  Law) 

 ศึกษาถึงประวัติและภูมิหลังการกอต้ังสมาคมสหประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระบบกฎหมาย 

และ กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการตุลาการในกลุมประเทศอาเซียน 

 A study of the historical background of the formation of ASEAN, its legal systems, and 

of the legislative and judicial processes of the ASEAN countries. 

 

LAW4033 ปญหากฎหมายระหวางประเทศ                 3 (3-0-6) 

  (Problems of International Law) 

 ศึกษาพลวัตของกฎหมายระหวางประเทศท่ีใชปรับขอเท็จจริงตามสถานการณในปจจุบัน โดยพิจารณา

จากประเด็นตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 A study of the dynamic of International Law and its application to current situations 

based on difference issues. 

 

LAW4034 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล     3 (3-0-6) 

  (International Law of The Sea) 

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล จากอดีตจนถึงปจจุบัน  รวมท้ัง

แนวความคิดและทฤษฎีข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักเสรีภาพทางทะเล และอาณาเขตทางทะเลในบริเวณตาง ๆ 

ตามอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1958  และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  ศึกษา 

คําพิพากษาในคดีสําคัญ ๆ  เก่ียวกับกฎหมายทะเล   ศึกษาปญหาการประมงของไทย    

 A study of the development of International Law of the Sea to the present time; 

fundamental  concepts and theories relating freedom of the sea and territorial sea base on 

Geneva Convention 1958 and United Nations Convention on Law of the Sea 1982, including 

judicial decisions on important cases within scope of this area, and problems of Thai fishery. 
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LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

  (International Economic Law) 

 ศึกษากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจระหวางประเทศในทุกลําดับชั้น  โดย

ในระดับพหุภาคีจะศึกษาเก่ียวกับกฎเกณฑภายใตกรอบของแกตตหรือขององคการคาโลก ในระดับภูมิภาคจะ

ศึกษาเก่ียวกับการจัดตั้งเขตการคาเสรีท่ีสําคัญตาง ๆ  เชน EU  หรือ NAFTA การตกลงระหวางประเทศใน

ระดับทวิภาคี รวมถึงกฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 This course examines the legal framework of International Trade Law at the macro 

level. The course will present all aspects of International Economic Law in multilateral law 

levels such as the GATT or WTO regulations regional law level such as EU or NAFTA 

agreements, bilateral agreements and domestic economic laws. 

 

LAW4036 กฎหมายพาณิชยนาวี       3 (3-0-6) 

  (Maritime Law) 

 ศึกษากฎเกณฑการขนสงระหวางประเทศ และการใชกฎหมายบังคับเก่ียวกับสิทธิ หนาท่ีความ

รับผิดชอบของเจาของ กัปตัน ผูวาจาง ลูกเรือ    ศึกษาถึงท่ีมาของกฎหมายทะเลและอาณาเขตทางทะเลท่ีอยู

ในขอบเขตของการรับขนทางทะเล  การดําเนินคดีและการชดใชคาเสียหายในคดีทางทะเล    การประกันภัย

ทางทะเล และสิทธิเรียกรองของบุคคลผูไดรับความเสียหาย 

 A study of nature and original of Maritime  Law  relating rights and duties of captains, 

crews and fundamental of law of the sea and territorial waters, including proceedings and 

compensation in maritime  cases, claims of the injured parties, carriage of goods by sea, and 

insurance. 

 

** LAW4037 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2      3 (3-0-6) 

  (Law on Intellectual Property 2) 

 ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายเครื่องหมายการคา การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา สิทธิของเจาของ

เครื่องหมายการคา การละเมิดเครื่องหมายการคา และขอยกเวนตางๆ และศึกษาเก่ียวกับกฎหมายสิทธิบัตร 

ประเภทของสิทธิบัตร การขอรับสิทธิบัตร สิทธิของเจาของสิทธิบัตร การละเมิดสิทธิบัตร และขอยกเวนตางๆ 

รวมถึงหลักการเบื้องตนเก่ียวกับความลับทางการคา สิทธินักแสดง การคุมครองพันธุพืช สิทธิในชื่อเสียงของ

บุคคล และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  

 This course examines Trademark Laws, registration of trademarks, rights or trademark 

owner, trademark infringements, and exceptions. This course also focuses on Patent Laws, 

types of patent, patent registrations, rights of patent owner, patent infringements, and 

exceptions. Moreover, the scope of this course includes basic principles of trade secret, 
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performer’s rights, protection of plant varieties, the right of publicity, and geographical 

indications. 

 

LAW4038 กฎหมายศุลกากร       3 (3-0-6) 

  (Customs Law) 

 ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากรและพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร ความสัมพันธระหวางกฎหมาย

ศุลกากรกับกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ขอหาม ขอจํากัดในการนําเขา-สงออก ประวัติความเปนมาและหลักการ

ภาษีอากร ลักษณะพิเศษของกฎหมายศุลกากร การจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรใหแกสินคา การจัดเก็บและ

การเสียภาษี ผูมีหนาท่ีเสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี การประเมินราคาศุลกากร การประเมินอากร การอุทธรณ 

เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ การยกเวนและลดอัตราอากร การคืนคาภาษีอากร มาตรการสงเสริมการสงออกและสิทธิ

ประโยชนทางภาษีอากร การหลีกเลี่ยงอากรและการลักลอบหนีศุลกากร ความผิดและการระงับคดีศุลกากร 

การดําเนินการกับของกลาง ของตกคางตามกฎหมายศุลกากร 

 A study of Customs Act, the Customs Tariff Decree, and other laws relating to 

customs, prohibition and restriction of import-export goods, history and theory of customs 

tax, unique characters of customs laws, tariff classification, tax collection and payment, 

person reliable to pay tax, tax base, tax rate, customs valuation methods, tax assessment, 

appeal, surcharge and interest, tax exemption and reduction, tax drawback, tax incentive, 

export promotion, tax evasion and smuggling, customs offences and dispute settlement of 

customs cases, proceeding of exhibits and abandoned goods under customs laws. 

 

LAW4043 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย     3 (3-0-6) 

  (Law on Real Estate Business) 

 ศึกษากฎหมายการจัดสรรท่ีดิน กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 

กฎหมายเก่ียวกับการกอสราง กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ความ

จําเปนในการมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชท่ีดิน ในเมืองและชนบท 

 A study of Real Estate Business Law; Town and Country Planning Law; Laws related to 

Building Control; Construction Control Law; and Environmental Laws concerning the Real 

Estate Business and land adjustment in the necessary regulation of land usage in towns and 

urban areas. 
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LAW4044 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดิน      3 (3-0-6) 

  (Land Reform Law) 

 ศึกษาพระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ขอบเขตและการไดมาซ่ึงสิทธิในท่ีดิน หลักการใช

ประโยชนในท่ีดินความสัมพันธตามกฎหมายระหวางผูมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินกับรัฐหรือเอกชน การจัดระบบท่ีดิน 

ตลอดจนกฎหมายและกฎขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดระบบท่ีดินเพ่ือความเปนธรรมในสังคม 

 A study of Agricultural Land Reform Law; the scope and acquisition of land rights; 

rules of land use; legal relations between the land owner, the state and other individuals; 

and land reform systems, including the laws, rules and regulations of land reform systems.  

 

LAW4045 กฎหมายวาดวยการเกษตร       3 (3-0-6) 

  (Law of Agriculture)                          
 ศึกษาหลักกฎหมายเก่ียวกับการเกษตร  พรอมดวยกฎขอบังคับตาง ๆ เก่ียวกับการเกษตร 

 A study of agriculture law and regulations about agriculture. 

 

LAW4046  กฎหมายเกี่ยวกับการขนสงและการจราจร     3 (3-0-6) 

  (Transportation and Traffic Law) 

 ศึกษากฎหมาย กฎขอบังคับและวิธีดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับการขนสง  กฎหมายและ กฎขอบังคับ

ตาง ๆ เก่ียวกับการจราจร  ทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศ 

 A study of laws, rules and regulations, and methods used in transportation. 

 

LAW4047  กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม      3 (3-0-6) 

  (Industrial  Law) 

 ศึกษาหลักสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม  สภาพและขอบเขตของกฎหมายท่ีใชในการ

ควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม  รวมท้ังการควบคุมสิ่งท่ีเปนพิษท่ีเกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม 

 A study of the nature and scope of the laws used to control the operations of 

industry, including the control of pollution arising from operations. 

 

LAW4048 กฎหมายทหาร        3 (3-0-6) 

  (Military Law) 

 ศึกษากฎหมายอาญาทหาร  กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายวาดวยวินัยทหารและ     

กฎอัยการศึก 

 A study of criminal military law, organization of the military courts, discipline law and 

martial law. 
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LAW4049 กฎหมายอากาศ        3 (3-0-6) 

  (Air Law) 

 ศึกษาท่ีมาของกฎหมายอากาศ  โครงสรางขององคกรบริหารการบิน  การจราจรทางอากาศ  

สถานภาพของอากาศยาน  สนามบิน  และเครื่องชวยเดินอากาศ  ผูประจําหนาท่ีอากาศยาน  อุบัติเหตุอัน

เกิดข้ึนแกอากาศยานและการสอบสวน  การขนสงทางอากาศ   ความรับผิดตอความเสียหายอันกอใหเกิดข้ึน

โดยอากาศแกบุคคลท่ีสามบนพ้ืนโลก 

 A study of sources of air law; the structure of aeronautical administrative agencies; air 

traffic control; status of aircraft, airport and measures to facilitate air navigation; aircraft 

personnel; accidents on aircraft and their investigation; air transportation; liability for 

damages resulting from an aircraft accident to a third party. 

 

LAW4050 กฎหมายส่ิงแวดลอม       3 (3-0-6) 

  (Environmental Law) 

 ศึกษาหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม  มาตรการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญกับการพิทักษ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กฎหมายวาดวยการจัดการสิ่งแวดลอม ความรับผิดทางแพงกรณี

ความผิดตอสิ่งแวดลอม  การมีสวนรวมของประชาชนในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และการระงับขอพิพาทสิ่งแวดลอม  

 A study of the permanent development of environment, constitution and regulations 

regarding the conservation of natural resources and the environment, including 

environmental management, environmental liabilities, public participation to protect  natural 

resources, and dispute resolution. 

 

LAW4051 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ    3 (3-0-6) 

  (Legal Drafting and Legislative Process) 

 ศึกษารูปแบบและหลักสําคัญบางประการเก่ียวกับการรางกฎหมาย  ตลอดจนกระบวนการในการ

จัดทํากฎหมาย 

 A study of the forms of legislation including, titles, preambles and enabling provisions 

of legislation; the effective date; definitions; enforcement officials; the substance of 

legislation; sanctions; transitory provisions; amendment and repel of law; principles in 

drafting legislation; the process of legislation. 
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LAW4052 การใชและการตีความกฎหมาย      3 (3-0-6) 

  (Application and Interpretation of Laws) 

 ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของการใชและการตีความกฎหมายเปรียบเทียบรูปแบบการใชและ

การตีความกฎหมายของประเทศท่ีใช Civil Law และ Common Law  การตีความตามลายลักษณอักษร  การ

ใชกฎหมายใกลเคียง (Analogy)  การใชกฎหมายจารีตประเพณี  การใชหลักกฎหมายท่ัวไป  การตีความกฎหมาย

อาญา  การตีความกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอ่ืน 

 A Study of the philosophy and development of laws as it pertains to their application 

and interpretation, with a comparison of Civil Law and Common Law countries, the 

interpretation by the Letter, Analogy, Customary Law, General Principle of Law, the 

interpretation of Criminal Law, Civil and Commercial Law and others. 

 

LAW4053 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร      3 (3-0-6) 

  (Computer Law) 

 ศึกษาเก่ียวกับองคประกอบของคอมพิวเตอร คือ บุคลากร (Peopleware) อุปกรณ (Hardware) 

โปรแกรม (Software) กระบวนการ (Procedure) ขอมูลสารสนเทศ (Data and Information) ระบบสื่อสาร

(Communication Systems) พรอมกับศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอรคือ

กฎหมายเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญาและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย

ละเมิด กฎหมายอาญาในความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร กฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารและอินเทอรเน็ต และ

กฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 

 Study on Elements of Computer, such as Peopleware, Hardware, Software, Procedure, 

Data and Information, Communication Systems. Study and discuss on Contract law, including 

E-Transaction Act, Intellectual Property, Tort law, Computer crime, Telecommunications law 

including Internet law, International law, relating to computer.  

 

LAW4054 หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย      3 (3-0-6) 

  (Accounting for Lawyers) 

 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําบัญชี การพิจารณาปญหาของการทําบัญชีในทางธุรกิจ กฎหมาย

เก่ียวกับการบัญชี และการดําเนินคดีเก่ียวกับบัญชี 

 A study of fundamental principles of accounting; the examination of problems of 

accounting in business transactions; laws relating to accounting and the handling of 

accounting cases.  
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LAW4055 ภาษากฎหมายไทย       3 (3-0-6) 

  (Language of Thai Law) 

 ศึกษาภาษากฎหมายไทยในสมัยกรุงสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  กรุงรัตนโกสินทร  อิทธิพลของ

ภาษาตางประเทศท่ีมีตอภาษากฎหมายไทย  ลักษณะของภาษากฎหมายในปจจุบัน  โวหารกฎหมายท่ีดีและ

การฝกฝนโวหารกฎหมาย 

 A study of the history of  Thai law in the Sukhothai, Sri Ayudhaya, RattanaKosin era.  

Influence of foreign languages on Thai legal language, character of the current Thai legal 

language. 

 

LAW4056  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย      3 (3-0-6) 

  (English for Lawyers) 

 ศึกษาถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาอังกฤษ 

 A study of legal terms and expressions in English.  

 

 

LAW4057 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักกฎหมาย      3 (3-0-6) 

  (French for Lawyers) 

 ศึกษาถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาฝรั่งเศส 

 A study of legal terms and expressions in French.  

 

LAW4058 ภาษาเยอรมันสําหรับนักกฎหมาย      3 (3-0-6) 

  (German for Lawyers)  

 ศึกษาถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาเยอรมัน 

 A study of legal terms and expressions in German.  

 

LAW4059 การเจรจาตอรอง       3 (3-0-6) 

  (Negotiation) 

 ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิเคราะหปญหาในการเจรจาตอรอง ความขัดแยงและการแกปญหา

กระบวนการและเทคนิคตาง ๆ ในการเจรจาตอรอง การใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ เพ่ือการวิเคราะห การ

ตัดสินใจ ศึกษาวิธีการจัดการ การวางกลยุทธในการเจรจาตอรองใหบรรลุเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือระงับขอพิพาทโดยไมตองผานข้ันตอนกระบวนการทางกฎหมายและลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู

ชั้นศาล 

 A study of the concepts and methods of problem analysis in negotiation, conflicts 

and solutions, negotiation processes and techniques;  analyzing the best alternative to a 
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negotiated agreement; managing and planning a strategy in order to efficiently and 

effectively achieve a negotiation agreement to settle disputes without passing through 

regular legal processes and minimizing caseload to courts. 

 

LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซียน      3 (3-0-6) 

  (ASEAN Community Law) 

 ศึกษาประชาคมอาเซียนจากมุมมองทางกฎหมายรวมถึง โครงสรางของสถาบันตาง ๆ ในอาเซียน     

กฎบัตรอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและ

ความม่ันคงอาเซียน และประเด็นทางกฎหมายอ่ืนท่ีเปนท่ีสนใจรวมกัน 

 A study of ASEAN Community from legal perspective including ASEAN institutions; 

ASEAN Charter; ASEAN Socio-Cultural Community; ASEAN Political Security Community; and 

other legal issues of general interest. 

 

* LAW4061 กฎหมายสหภาพยุโรป       3 (3-0-6) 

  (European Union Law) 

 วิชากฎหมายสหภาพยุโรป ศึกษาระบบกฎหมายของการรวมกลุมในประเทศสมาชิก โครงสรางหนาท่ี

ในการดําเนินงานขององคกร นโยบายความรวมมือตาง ๆ ระหวางประเทศสมาชิกและกับประเทศนอกกลุม

สมาชิก โดยมุงใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป ยกประเด็นสําคัญในดาน

ของบริบทกฎหมายหลักและลักษณะท่ีมาของข้ันตอนกระบวนการบัญญัติกฎหมายท่ีสงผลตอระบบกฎหมายใน

ลําดับสาขาตาง ๆ ของสหภาพยุโรป รวมถึงเขตอํานาจของแตละศาล 

 The course gives principle knowledge of the European Union (EU) legal system, its 

development and its function within the institutions and main principles for the EU 

cooperation with member state and states/organizations outside EU. It will also give the 

student insight in the principles of law and fundamental rights and freedoms in EU. Devoted 

to the context of constitutional and methodological character source of law on the EU 

legislative process, and direct effect and primacy in EU also each EU court jurisdiction. 

 

** LAW4062 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก   3 (3-0-6) 

(LAW2032) (Thai Legal History and Major Legal Systems) 

 ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และกฎหมายตราสามดวง วิวัฒนาการของ

ระบบกฎหมายหลักของโลก สถาบันสําคัญของระบบกฎหมายหลัก และความแตกตางท่ีสําคัญของระบบ

กฎหมายหลัก 

 A study of the development of the Thai legal system in the Sukhothai and Ayuthaya 

Periods; the law of the Three Great Seals. The study includes the development of the major 
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legal traditions of the world; the major legal institutions and differences among these legal 

traditions. 

 

** LAW4063 สิทธิมนุษยชน        3 (3-0-6) 

(LAW2036) (Human Rights) 

 ศึกษาประวัติ  วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาท่ีเก่ียวกับบรรดาสิทธิข้ันพ้ืนฐาน หลักการและ

กฎเกณฑท่ีมีสภาพเปนกฎหมายและท่ีเปนเพียงนามธรรม วิธีการสงเสริมและคุมครองซ่ึงสิทธิมนุษยชน 

ตลอดจนขอบเขตแหงการใชสิทธิของมนุษยในสังคม 

 A study of the history, development, theories and philosophies pertaining to 

fundamental human rights; principles and rules which are legally enforceable and those non-

enforceable; human rights promotion and protection measures, including the limitation of 

the exercise of human rights in the society. 

 

** LAW4064 เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนักกฎหมาย     3 (3-0-6) 

(LAW2038) (Political Economy for Lawyers) 

 ศึกษาความรูอันเปนรากฐานในทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีและระบบเศรษฐกิจ แนวความคิดของสํานัก

ตาง ๆ ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ ระบบเศรษฐกิจของไทย   รากฐานความกาวหนาทางเศรษฐกิจ  

จุดมุงหมายของเศรษฐกิจและสังคม  ปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน 

 A study of the principles of economics; theories of various economic systems; 

comparative economic systems; the Thai economic system; principles of economic 

development; the aim of economics in society; current economic problems. 

 

** LAW4065 สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย     3 (3-0-6) 

(LAW2039) (Political Sociology for  Lawyers) 

 ศึกษาความเปนจริงทางการเมือง โดยใชทฤษฎีทางสังคมวิทยาของสํานักตาง ๆ เพ่ือทําความเขาใจกับ

สภาพของอํานาจทางการเมืองในประเทศเสรีประชาธิปไตย   ประเทศสังคมนิยม  ประเทศกําลังพัฒนา  และใช

เปนแนวทางวิเคราะหความสัมพันธทางกฎหมายและการเมืองในประเทศไทย 

 A study of the natural law of social conflicts, movements and changes of society’s 

fundamental structure; the effect of these factors on legislation. 
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** LAW4066 กฎหมายเศรษฐกิจ       3 (3-0-6) 

(LAW2044) (Economic Law) 

 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และท่ีมาของกฎหมายเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ

เศรษฐกิจ โดยเนนท่ีบทบาทของภาครัฐและเอกชน  ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับกระบวนการผลิต  

การกระจายผลผลิตและการบริโภค 

 A study of the concept, theory, meaning and origin of economic law, relation 

between law and economy by means of underscoring the role of state and private sector in 

terms of the arrangement of the economic system concerning the production, distribution 

and consumption of goods. 

 

** LAW4067 กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครองผูบริโภค  3 (3-0-6) 

(LAW2045) (Anti Trust and Consumer Protection Law) 

 ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดท่ีทําใหมีความจําเปนในการตรากฎหมายปองกันการผูกขาดและ  กีดกัน

ทางการคา กฎหมายคุมครองสิทธิของผูบริโภค การแกไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแกผูบริโภค โดย

เปรียบเทียบหลักการและมาตรการทางกฎหมายท่ีใชแกปญหาดังกลาวของประเทศไทยและประเทศอ่ืน 

 A study of the theory and the need to enact anti trust law and anti-discriminatory 

trade law, consumer protection law, correction or remedy for damages of consumer by 

means of a comparative study between principle and measure of law to deal with consumer 

problems in Thailand and foreign countries. 

 

** LAW4068 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา  3 (3-0-6) 

(LAW2046) (Product Liability Law) 

 ศึกษาถึงเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ี      

ไมปลอดภัย, ประวัติความเปนมา, วิวัฒนาการของกฎหมาย, ความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา, 

ศึกษาถึงคํานิยามตาง ๆ ศึกษาถึงหลักเกณฑท่ีตองรับผิด  บุคคลผูตองรับผิด, ผูมีสิทธิฟองคดี, ภาระการพิสูจน, 

ขอยกเวนความรับผิด, อายุความ, คาสินไหมทดแทน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงแนวความคิดและหลักกฎหมาย

ตางประเทศเปรียบเทียบ 

 This course studies the rationale, development, policy, and liability of Product 

Liability Act; definitions; rules of liability, liable individual, burden of proof, exception for 

liability, prescription, compensation; and comparing concepts and rules with International 

laws. 
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* LAW4069 ปญหาในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  3 (3-0-6) 

  (Problems in Intellectual Property Law and International Trade Law) 

 ศึกษาประเด็นปญหาและกรณีศึกษาท่ีนาสนใจเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศในสถานการณปจจุบัน วิธีการดําเนินคดีทรัพยสินทางปญญาการคาระหวางประเทศ โดยเนน

ใหผูศึกษาวิเคราะหทฤษฎี ประเด็นปญหาและกรณีศึกษา รวมท้ังแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเก่ียวกับ

ประเด็นปญหาและกรณีศึกษาดังกลาว   

 Study about interesting issues of Intellectual Property Law and International Trade 

Law in current situation, process of Intellectual Property and International Trade litigation.  

The study focuses on the analysis of theory, interesting issues and discussions, comments 

about these issues. 

 

* LAW4070 กฎหมายการคาระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   3 (3-0-6) 

  (International Trade Law in Digital Economy) 

 ศึกษากฎหมายและหลักการของการคาระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะหลักการ

สําคัญของการทําธุรกรรมระหวางประเทศทางอิเล็กทรอนิกส เชน นิติกรรมสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือ

ชื่อทางอิเล็กทรอนิกส และการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 This course provides an introduction to legal and policy issues on international trade 

in digital economy. Specifically, the course will focus on international electronic transactions. 

It will discuss legal issues such as electronic contracting, electronic signatures, electronic 

payment, as well as other relevant legal issues. 

 

* LAW4071 กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) 

  (Comparative Company Law) 

 ศึกษาแนวคิดและหลักพ้ืนฐานของกฎหมายบริษัทจํากัด ตลอดจนความแตกตางและความเหมือนกัน

ของระบบกฎหมายบริษัทจํากัดของประเทศตาง ๆ ท่ีเปนสมาชิกของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามา

ทําการศึกษา โดยมุงเปรียบเทียบความแตกตางรูปแบบกฎหมายบริษัทจํากัดของประเทศตาง ๆ ในระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี กับระบบกฎหมายลายลักษณอักษรโดยเฉพาะ  ไมวาจะเปนเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ 

และสหรัฐอเมริกา เปนตน 

 Through this course students, will acquire and further develop their knowledge of the 

basic principles of company law. The differences and similarities between various company 

law system of the countries within the European Union will be discussed. Next to that, a 

comparison will be made, to a certain extent, with company law views and principles at the 

other side of the Atlantic. A comparison will be made between the Continental and the 
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Common Law approach to company law. The main focus will be on the law of Germany, 

France, England legislation on the topic and, for some parts, the law of Delaware. 

 

* LAW4072 กฎหมายการแพทย       3 (3-0-6) 

  (Medical Law) 

 ศึกษาถึงหลักศีลธรรมโดยเฉพาะหลักการและทฤษฎีทางศีลธรรม จริยธรรมทางการแพทย อีกท้ังศึกษา

ในสวนของสิทธิมนุษยชนและสิทธิในตนเอง นอกจากนี้ ศึกษาหลักการทางกฎหมายในความสัมพันธระหวาง

บุคลากรทางการแพทย และผูรับการรักษา ไมวาจะเปนกรณี การใหคําปรึกษา การใหบริการการรักษา รวมถึง

การศึกษาถึงหลักเกณฑอันเก่ียวดวยการเริ่มตนแหงชีวิต การทดลองทางการแพทย การบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ

ของมนุษย และการปลูกถาย การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธทางการแพทย รวมท้ังหลักเกณฑอันเก่ียวดวย

การสิ้นสุดแหงชีวิต ในการศึกษานี้จะไดนําประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาพิจารณาศึกษาดวย 

 A study of an ethic more specifically to the principles and theories of medical ethics 

and examine human rights and the principal of autonomy. The course then considers the 

medical law governing the legal relationship between medical practitioners and their 

patients. It considers the legal implications of the provision of medical advice, diagnosis and 

treatment. A study includes the beginning of life. Clinical research, organ donation, human 

tissue and transplantation, assisted reproduction and the end of life. These may select, 

medico-legal issues over a human life are also examined. 

 

* LAW4073 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ    3 (3-0-6) 

  (Comparative Criminal Justice) 

 ศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาของตางประเทศ โดยศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมาย และกระบวนการของกฎหมาย

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแตชั้นกอนฟองคดีไปจนถึงศาลมีคําพิพากษา  

 Examine criminal justice in Thailand and other countries by studying concepts, 

theories, principles and proceeding from pretrial to judgment. 

 

* LAW4074 นิติเศรษฐศาสตร        3 (3-0-6) 

  (Economic Law) 

 วิชานิติเศรษฐศาสตร หรือเศรษฐศาสตรวิเคราะหวาดวยกฎหมาย เปนวิชาท่ีวาดวยกรศึกษากฎหมาย

โดยนําหลักทางเศรษฐศาสตรจุลภาคมาใชวิเคราะหอธิบายพฤติกรรมของมนุษยในสังคมท่ีมีการบังคับใช

กฎหมายนั้น ๆ โดยผานการศึกษาวิเคราะหทางนิติเศรษฐศาสตรตามสภาพความเปนจริง และนิติเศรษฐศาสตร

ตามสภาพท่ีควรจะเปน ยิ่งไปกวานั้น การศึกษาวิชานิติเศรษฐศาสตรนี้จะสามารถใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการ
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ประเมินคุณคาของกฎหมายฉบับนั้น ๆ เพ่ือนําไปสูการแกไขปรับปรุงกฎหมาย และนําพาสังคมไปสูสังคมอุดม

คติได 

 Law and Economics or economic analysis of law, is the subject that study the laws by 

using the application of microeconomic theory to analysis and explain the behavioral 

patterns of the human in the social that such laws was placed. This explanation make 

through the positive economic analysis of law and the normative economic analysis of law. 

Moreover, the study of Law and Economics can able be one of the instruments that use to 

evaluate value of such law, for revising the law, and lead up the social to the idealistic 

social. 

 

* LAW4075 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายกีฬา     3 (3-0-6)  

  (Introduction to Sports Law)   

          ทําการศึกษาความรูท่ีครอบคลุมเก่ียวกับประเด็นทางกฎหมายพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับกีฬา และการ

บริหารจัดการกีฬาในดานตาง ๆ  

          A comprehensive study of the available information on the fundamental legal issues 

in sport and sport management in various fields. 

 

** LAW4076 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต      3 (3-0-6) 

(LAW4039) (Law on  Excise Tax) 

 ศึกษาหลักการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  ประเภทของสินคาและบริการท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต  

อัตราภาษีสรรพสามิตในกฎหมายเฉพาะแตละชนิด  วิธีปฏิบัติและข้ันตอนการจดทะเบียน  คาธรรมเนียมและ

การตอใบอนุญาต  การตรวจสอบของเจาพนักงานและการประเมิน  การใชสิทธิอุทธรณและบทกําหนดโทษ 

 This course covers excise tax collecting principles, the category of goods and services 

that are subjected to excise tax, excise tax rate for each specific law, procedures of 

registration, fees, license renewals, officers’ inspections, assessments of exercising appeal 

rights, and stipulated penalty. 

 

** LAW4077 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป  3 (3-0-6) 

(LAW4040) (Laws on Value Added Tax, Specific Business Tax and Stamp Duty) 

 ศึกษาการจัดเก็บภาษีทางออมตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร  ในเรื่องของภาษีมูลคาเพ่ิม

เก่ียวกับการจดทะเบียน  การจัดทําใบกํากับภาษี  การรายงานภาษีซ้ือและภาษีขาย  การยื่นแบบแสดงรายการ 

และบทกําหนดโทษ  ศึกษาภาษีธุรกิจเฉพาะเก่ียวกับธุรกิจท่ีตองเสียภาษี  อัตราภาษีแตละชนิดและ

ความสัมพันธระหวางภาษีมูลคาเพ่ิมกับภาษีธุรกิจเฉพาะ  ศึกษาเก่ียวกับอากรแสตมปในลักษณะของตราสาร
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ชนิดตาง ๆ ท่ีตองติดอากรแสตมปตามบัญชีทายอัตราอากรแสตมป  และการอางอิงตราสารเปนพยานเอกสาร

ในชั้นศาลยุติธรรม 

 This course focuses on indirect tax collections; for example, value-added tax, specific 

business tax, and stamp duties, under the Revenue Code. Value-added tax subject provides 

students to understand the registration, tax invoice management, input tax and output tax 

reporting, tax payment form submission, and stipulated penalty. Specific business tax subject 

provides the student to understand taxable business, tax rates, and relationships between 

value-added tax and specific business tax. Stamp duties subject provides the students to 

understand the kinds of instrument in writing that stamp duties must be paid under schedule 

annexed of stamp duty rates, and the reference of instrument in writing as documentary 

evidence in court.  

 

** LAW4078 กฎหมายภาษีทองถิ่น       3 (3-0-6) 

(LAW4041) (Law on Local Tax) 

 ศึกษาพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.2508 

และพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510 ในสวนโครงสรางท่ีสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินท่ีตองเสีย

ภาษี ผูมีหนาท่ีเสียภาษี ฐานภาษีและอัตราภาษี การยื่นแบบรายการและการชําระภาษี การยกเวนและการ

ลดหยอนภาษี การประเมิน การอุทธรณ การบังคับชําระภาษีคาง และการฟองคดีตอศาล รวมท้ังบทกําหนด

โทษท่ีเก่ียวกับภาษีดังกลาว 

 Study about the Building and Tax Act B.E. 2475, the Local Maintenance Tax B.E. 2510 

and the Signboard Tax Act B.E. 2508 on the main structures of these taxes.  The study will be 

focused on property subject to tax, taxpayer. Tax base and tax rate, tax return and payment 

of tax, exemption and reduction assessment, appeal, enforcement of tax arrears, filing tax 

case in the court and penalty related to these tax laws. 

 

** LAW4079 กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีภาษีอากร     3 (3-0-6) 

(LAW4042) (Law on Tax  Case Procedure) 

 ศึกษาข้ันตอนการตรวจสอบไตสวนและการประเมินภาษีอากรประเภทตาง ๆ รวมท้ังสิทธิและข้ันตอน

การอุทธรณ กระบวนการในชั้นพิจารณาอุทธรณ และการดําเนินคดีในศาลในสวนท่ีเก่ียวกับคดีท่ีจะนํามาสูศาล

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 รวมท้ังขอกําหนดคดีภาษี

อากร พ.ศ.2544 อํานาจฟอง การเสียคาข้ึนศาล อายุความในการฟองคดี การบรรยายฟอง การยื่นบัญชีระบุ

พยาน การชี้สองสถาน และอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

  Study about the procedures of the investigation and assessment of each type of tax 

including the rights to appeal, the appeal procedure and the trial in the court under the Act 
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for the Establishment of and Procedure for Tax Court B.E. 2528 and the Rule for Tax Case 

B.E. 2544 related to authority to file the case, payment of case fee, prescription of case, 

writing a charge, submitting the list of evidence and the procedures and judgment of the 

court. 

 

* LAW4080 การวางแผนภาษีเบ้ืองตนสําหรับธุรกิจ     3 (3-0-6) 

  (Basic Tax Planning for Business) 

 ศึกษาภาระภาษีท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจภายใตโครงสรางภาษีของประเทศไทย ศึกษากลยุทธ

ของการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดยอม เพ่ือเปน

การบรรเทาภาระภาษีภายใตหลักเกณฑท่ีถูกตองตามกฎหมายท้ังในประเทศและตางประเทศ ศึกษากรณีศึกษา

เก่ียวกับแนวทางการวางแผนภาษีท่ีมีความสําคัญหรือมีความซับซอน 

 This course studies on tax burden relating to business operation under Thailand’s tax 

system, tax planning strategies for both large enterprises and small and medium enterprises 

(SMEs) for lessening tax burden under the principles of Thai and international law, case 

studies on important or complicated tax planning. 

 

* LAW4081 ระบบภาษีเปรียบเทียบ       3 (3-0-6) 

  (Comparative Tax Systems) 

 ศึกษาระบบภาษีแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนระบบภาษีฐานรายได ฐานความม่ังค่ัง และฐานการบริโภค 

โดยมุงศึกษาเปรียบเทียบระบบภาษีในประเทศตาง ๆ ในภาพรวม แนวคิดทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพ่ือตอบ

คําถามวาทําไมระบบภาษีจึงมีความแตกตางกัน โดยพิจารณาลักษณะรวมของภาษี สาเหตุและปจจัยตาง ๆ ท่ี

ทําใหระบบภาษีเหมือนหรือแตกตางกัน ไมวาจะเปน ระบบกฎหมาย องคกรและสถาบัน การเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน ออสเตรเลีย แคนนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญ่ีปุน 

เนเธอรแลนด สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เปนตน 

 A comparative study of tax systems of the world, including income taxes, capital and 

wealth (transfer) taxes and taxes on consumption. The course provides students with a 

comparative overview of the tax systems of various countries, with a view to developing a 

conceptual and practical understanding of the reasons why tax systems differ (and why they 

are sometimes so similar). The objectives of the course are to help students understand the 

characteristics that tax systems have in common, the areas in which tax systems differ, and 

the factors (Legal, institutional, political, economic, social and cultural) that cause the 

similarities and differences. This course considers different solutions adopted by 

industrialized countries such as Australia, Canada, France, Germany, Japan, the Netherlands, 

Sweden, the UK and US etc. 
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* LAW4082 กฎหมายภาษีการรับมรดก และภาษีการให    3 (3-0-6) 

  (Inheritance and Gift Tax law) 

 ศึกษาความเปนมา ความหมาย และการแบงประเภทของภาษีมรดก (ท้ังภาษีกองมรดกและการรับ

มรดก) และภาษีการให รวมถึงหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีมรดกและการให รวมถึง

โครงสรางกฎหมายภาษีมรดก และการใหของตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน 

ฝรั่งเศส ญี่ปุน เปนตน  นอกจากนี้ยังศึกษา พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 40) พ.ศ. 2558 ท่ีเก่ียวของกับผูมีหนาท่ีเสียภาษี ทรัพยสินท่ีตองเสียภาษี ฐานภาษี

และอัตราภาษี การยื่นแบบแสดงรายการและการชําระภาษี การยกเวนภาษีและการลดหยอนภาษี การ

ประเมินราคาทรัพยสิน การอุทธรณ รวมท้ังการบังคับใหชําระภาษี และบทกําหนดโทษ 

 A study of the evolution, definition and classifications of Inheritance (or Estate) and 

Gift Tax, including principles and concepts of Inheritance and Gift Tax, the main structure of 

these taxes in foreign countries such as the US, UK, Germany, France and Japan etc. This 

study will be focused on the Inheritance Tax Act B.E. 2558 (2015) and the Revenue Code 

Amendment Act (No. 40) B.E. 2558 (2015), related to taxpayer, property subject to tax, tax 

base and tax rate, tax return and payment of tax, exemption and reduction, property 

valuation, tax appeal, enforcement and penalty related to these tax laws. 

 

* LAW4083 กฎหมายภาษีระหวางประเทศเบ้ืองตน     3 (3-0-6) 

  (Introduction to International Tax Law) 

 ศึกษาทฤษฎีเบื้องตนเก่ียวกับระบบภาษีระหวางประเทศ หลักการจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจ

โดยบริษัทขามชาติท่ีเก่ียวกับการโอนเงินปนผล ดอกเบี้ย คาตอบแทนใชสิทธิ และการโอนกําไรระหวางบริษัท

ในเครือ ศึกษาปญหาการจัดเก็บภาษีซํ้าซอนรวมถึงวิธีขจัดปญหาจากสนธิสัญญาระหวางประเทศ อีกท้ังยัง

ศึกษาถึงกลยุทธการวางแผนภาษีโดยกลุมบริษัทขามชาติในรูปแบบตาง ๆ ตลอดถึงมาตรการทางภาษีและการ

ตอบโตของภาครัฐเพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงภาษีระหวางประเทศ 

 This course studies on the basic principle of international tax system, tax imposition 

on multinational companies’ transaction relating to the transfer of dividend, interest, royalty, 

and business profit within intra-group companies, double taxation problem and its solutions 

via tax treaties. This course also scrutinizes tax planning strategies used by multinational 

enterprises as well as legal measures implemented by the states for preventing international 

tax avoidance and tax evasion. 
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** LAW4084 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน      3 (3-0-6) 

(LAW2049) (Law on Financial Institution) 

 ศึกษากฎหมาย เก่ียวกับการธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร รวมท้ังสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐ 

 A study of banking law, financial companies, credit foncier, and public financial 

institutions. 

 

** LAW4085 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน      3 (3-0-6) 

(LAW2050) (Investment Law) 

 ศึกษาสิทธิและหนาท่ีของผูท่ีจะเขามาลงทุนในประเทศไทย  นโยบายแหงการกําหนด กฎเกณฑอันเปน

การชักจูงใจผูเขามาลงทุน  กฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว  กฎหมายเก่ียวกับการทํางานของคนตางดาว  รวมท้ังการพิจารณากฎหมายเก่ียวกับการลงทุนของ

ประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

 A study of rights and duties of investors in Thailand; policy guiding rules and 

regulations which attract investors; investment promotion law; the law on working aliens and 

examination of foreign investment laws; Business law in other countries, in particular in 

developing countries. 

 

** LAW4086 กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     3 (3-0-6) 

(LAW2051) (Securities and  Exchange Law) 

 ศึกษาความเปนมาของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพย       

การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ธุรกิจหลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ การกระทํา

อันไมเปนธรรมในการซ้ือขายหลักทรัพย และความผิดเก่ียวกับหลักทรัพย 

 Studying the development and nature of securities markets and the laws concerning  

securities, securities markets, offering  securities to the public, securities businesses, business 

takeover, unfair securities transactions and relevant penalties relating to securities. 

 

** LAW4087 ปญหาในกฎหมายพาณิชย      3 (3-0-6) 

(LAW2047) (Problems in Commercial Law) 

 ศึกษาประเด็นสําคัญ ๆ ของกฎหมายพาณิชยท่ีไดเรียนมาแลวในแงมุมตาง ๆ เพ่ือใหทราบถึงวิธีการใช

กฎหมายพาณิชยในทางปฏิบัติ ตลอดจนวิเคราะหวิจารณถึงชองโหวของกฎหมาย 

 This course studies the important aspects of Commercial Law in different ways to 

observe the methodology of Commercial Law in practice, including an analysis of the gap 

law. 
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กระบวนวิชากฎหมายที่คณะนิติศาสตรเปดสอนสําหรับนักศึกษาตางคณะ 

 

** LAW1004 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป     3 (3-0-6) 

  (Introduction to Law) 

(หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)  

 ศึกษาลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชกฎหมาย บุคคลและความสามารถ 

สิทธิและการใชสิทธิ ระยะเวลาแหงสภาพบุคคล การกําหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ลักษณะ

ครอบครัว มรดก ทรัพย ทรัพยสิน และกระบวนการยุติธรรม 

 A study of the nature of law; the classification of law; law enforcement; persons and 

capacity; rights and their exercise; period of personality; person determination; juristic 

persons’ capacity; family; succession; property; and judicial process. 

 

LAW1005        กฎหมายอาญา ภาค 1          3 (3-0-6) 

  (Criminal  Law : Part  1)  

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน) 

 ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักท่ัวไปแหงกฎหมายอาญา และความรับผิดทางอาญาตาม

ประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 และศึกษาถึงลักษณะของโทษ การกําหนดโทษ เหตุตาง ๆ อันเก่ียวกับการ

ลงโทษทางอาญา และบทบัญญัติท่ีใชแกความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 

 A study of the nature of  criminal law; general principles and criminal liability 

according to the Criminal Code, Book 1; the nature of punishment, the imposition of 

punishment, any matter with respect to criminal punishment and general provisions 

applicable to petty offences, as provided in the  Criminal Code  Book 1. 

 

LAW2014 กฎหมายอาญา ภาค 2-3                 3 (3-0-6) 

  (Criminal  Law : Part 2-3)  

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน) 

 ศึกษาความผิดลักษณะตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2  และความผิดลหุโทษ  ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 

 A study of specific offences as provided in the Criminal Code Book 2; and also petty 

offences, as provided in the Criminal Code Book 3 . 
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** LAW2015 กฎหมายธุรกิจ 1        3 (3-0-6) 

  (Business  Law 1) 

สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)  

ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ ไดแก กฎหายวาดวยบุคคล ทรัพยและ

ทรัพยสิน นิติกรรม สัญญา หนี้ รวมท้ังหลักกฎหมายเก่ียวกับเอกเทศสัญญาท่ีสําคัญ เชน ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน 

ให ขายฝาก เชาทรัพย เชาซ้ือ ยืม คํ้าประกัน จํานํา จํานอง และตั๋วเงิน 

 A study of Civil and Commercial Law relating to Persons, Things and Property, Juristic 

Acts, Contracts, Debts, and other important principles of specific contracts such as Sales, 

Exchange, Gift, Hiring Property, Hiring-Purchasing, Loan, Suretyship, Pledges, Mortgages, 

Current Accounts and Bills. 

 

* LAW2016 กฎหมายธุรกิจ        3 (3-0-6) 

  (Business Law) 

สําหรับนักศึกษาคณะอ่ืน (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน) 

 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของการประกอบธุรกิจ เชน นิติกรรม สัญญา รวมท้ังองคกรธุรกิจประเภทตางๆ 

เชน หางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด  ตลอดจนกฎหมายท่ีกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจด

ทะเบียน กฎหมายหลักทรัพย กฎหมายทะเบียนพาณิชย นอกจากนี้ยังรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบัญชี

คือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

 Studies of laws relating to business such as juristic act, contract, and business 

organization for example partnership, company, and public company, prescribing offences 

related to registered partnership, limited partnership, companies, securities law, and 

commercial registration. Moreover this course examines the law regarding to accounting 

which are the Accounting Act B.E. 2543, and the Accounting Professions Act. B.E. 2547.  

 

LAW3013 กฎหมายแพง                  3 (3-0-6) 

  (Introduction to Civil  Law)   

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน) 

 ศึกษาประมวลกฎหมายแพงบางลักษณะ คือบทเบ็ดเสร็จท่ัวไป บุคคล ทรัพย นิติกรรมและสัญญา หนี้   

ครอบครัวและมรดก   

 A general survey of certain titles of the Civil and Commercial Code, including the 

general principles regarding person, property, juristic acts and contracts, obligations, family 

and succession. 
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LAW3014 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย            3 (3-0-6) 

  (Judicial  Process)  

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน) 

 ศึกษากระบวนการยุติธรรมไทย  หลักเกณฑการดําเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงาน

อัยการ  สาระสําคัญของการพิจารณาและสืบพยานในศาล ระบบศาลในประเทศไทย กระทรวงยุติธรรมและ

คณะกรรมการตุลาการ  งานฝายตุลาการและงานธุรการของศาล  ชั้นของศาล เขตอํานาจศาล องคคณะศาล 

 A study of the Thai judicial process; the principles of criminal procedure used by the 

injury official and the public prosecutor; procedural matters concerning trial and the taking of 

evidence in court; court organization; the Ministry of Justice and the Judicial Service 

Commission; court procedure and administration, jurisdiction of the courts, and quorum of 

judges. 

 

LAW3015 กฎหมายธุรกิจ 2        3 (3-0-6) 

  (Business  Law 2)  

สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน)  

 ศึกษากฎหมายตางๆเก่ียวกับการประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ ตั้งแตการกอตั้ง การจดทะเบียน วัตถุประสงค 

อํานาจหนาท่ีการดําเนินการ การเลิกกิจการขององคกรธุรกิจตาง ๆ เชน หางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัท

มหาชน เปนตน รวมถึงศึกษา พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พรบ.ตลาดหลักทรัพย กฎหมายท่ีกําหนดความ

รับผิดชอบทางอาญาเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจเชนกฎหมายกําหนดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวน

จํากัด และบริษัทจํากัด 

 A study of laws regarding the conduct of major businesses, including formation; 

registration; purposes and the power of duty; operation; and the  dissolution of business 

organizations such as partnerships, company and public company. This course examines the 

Trademark Act, the Security Exchange Act, and other laws regarding the determination of 

business crimes, such as the law relating to the responsibilities of partnerships and 

corporations. 

 

LAW3016 กฎหมายปกครอง (สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร)   3 (3-0-6) 

  (Administrative Law)   

สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร (หาม นศ.นต. ลงทะเบียน) 

 ศึกษาถึงความหมาย สาระสําคัญของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

การจัดองคกรของรัฐ การบริการสาธารณะ การกระทําทางปกครอง ประเภทของการกระทําทางปกครอง วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง เขตอํานาจศาลปกครอง 
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 A study of the meaning and principles of administrative law; law on the 

administration of state affairs; the formation of administrative organizations; public service; 

law and the administrative act; classification under the administrative act; administrative 

procedure; and the jurisdiction of the Administrative Court. 
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3.2  ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
 

3.2.1   อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงวิชาการ 

ผศ./รศ./ศ. 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

นายสมชาย  กษิติประดิษฐ รศ. - Diplome Universitaire de 

Recherche (DROIT), 

(Mention Tres Honorable) 

Droit du Development Nice University France 2530 

  - น.บ. - มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไทย 2521 

นายสุเมธ  จานประดับ   รศ. - น.ม. - มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไทย 2538 

  - เนติบัณฑติไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2520 

  - น.บ.  - มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไทย 2519 

นางฐิติพร  ลิ้มแหลมทอง ผศ. - น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ไทย 2537 

  - น.บ. - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ไทย 2531 

นายรติชัย  รถทอง ผศ. - Ph.D. Doctor of Philosophy 

(Tax Law) 

Brunel University London U.K. 2559 

  - Certificate English legal Methods University of Cambridge U.K. 2552 

  - LL.M.  International Law University of Hull U.K. 2545 

  - น.บ. - มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไทย 2537 

นางพัชรดา  เอ้ือวรรณกิจ ผศ. - น.ม. - มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไทย 2550 

  - เนติบัณฑติไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2545 

  - น.บ. - มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไทย 2544 

นายธีรนิติ ์ เทพสุเมธานนท  ผศ. - น.ด. - สถาบันการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ไทย 2556 

  - น.ม. - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ไทย 2547 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงวิชาการ 

ผศ./รศ./ศ. 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

  - ประกาศนียบัตร กฎหมายทรัพยสินทางปญญา สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ

บัณฑิตยสภา 

ไทย 2544 

  - เนติบัณฑติไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2544 

  - น.บ. - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ไทย 2543 

นางชนกพร  พรหมปนชมพู อาจารย - LL.M. Environmental and 

Natural Resource Law 

University of Oregon U.S.A. 2554 

  - เนติบัณฑติไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2553 

  - น.ม. - มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไทย 2552 

  - LL.M. International Commercial 

Law 

The University  of Kent at 

Canterbury 

U.K. 2540 

  - น.บ. - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ไทย 2538 

นางสาวภัทรวรรณ  ทองใหญ อาจารย - เนติบัณฑติไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2553 

  - M.Sc. Criminal Justice Policy The London School of 

Economics and Political Science 

U.K. 2551 

  - น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2548 

นายภัทระ  ลิมปศริะ อาจารย - Certificate of Summer 

Academy at the 

International Tribunal for 

the Law of the Sea 

- International Foundation for the 

Law of the Sea 

Germany 2558 

  - Certificate of Policy and 

Regulation in the 

Broadband Environment - 

An implementation 

perspective on key options 

- International Telecommunication 

Union 

ไทย 2556 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงวิชาการ 

ผศ./รศ./ศ. 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

  - Certificate of United 

Nations Regional Course in 

International Law 

- The Codification Division of the 

United Nations Office of Legal 

Affairs 

ไทย 2556 

  - วุฒิบัตรผูชวยและผูปฏิบัติงาน

ของสมาชิกรัฐสภา 

- สถาบันพระปกเกลา ไทย 2556 

  - Certificate of Summer 

Course on Space Law and 

Policy 

- European Centre for Space Law Spain 2553 

  - Certificate of Honors - Xiamen Academy of 

International Law 

China 2553 

  - น.ม. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2553 

  - ใบอนุญาตทนายความ - สภาทนายความ ไทย 2551 

  - น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2550 

นายสิทธิภาคย  ภูรสิินสิทธ์ิ อาจารย - LL.M. - Boston University U.S.A. 2556 

  - Executive Certificate Management and 

Leadership 

MIT Sloan School of 

Management 

U.S.A. 2556 

  - เนติบัณฑติไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2555 

  - น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2554 
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3.2.2  อาจารยประจํา 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

1.  นางกัลยา  ตัณศิริ   รศ. - D.E.D (เกียรติ

นิยมดีมาก) 

Business Law D.E.D. de Paris 2 France 1994 

   - D.S.U.  (Droit 

Commercial) 

Commercial Law D.S.U. De Paris 

 

France 1991 

 

   - น.ม.    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2526 

   - น.บ. 

 (เกียรตินิยมดี) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2516 

2.  นางภูริชญา  วัฒนรุง   รศ. - Docteur de  

I’Uniersite’  

(Mention Tres 

Honorable) 

Droit  Pubic De Bordeaux 1 

 

 

France 

 

 

 

2526 

 

 

 

   - น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2518 

3.  นางสาวสุมาลี   

       วงษวิฑิต   

รศ. - Ph.D  

 

 

Administrative 

Delvelopment 

(International 

Program) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร 

 

ไทย 

 

2546 

 

 

 

   - M.C.J.    

 

Master of 

Comparative  

Jurisprudence 

Howard University 

 

U.S.A. 

 

2534 

 

   - เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2525 

   - น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2524 

4.  นายจรัญ   

      โฆษณานันท 

รศ. - LL.M. Master of 

Law 

 Sydney University  

 

Australia 

 

2526 

 

   - น.บ.  

 (เกียรตินิยมอันดับ

สอง) 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ไทย 2518 

5.  นายสมชาย   

      กษิติประดิษฐ   

รศ. - Diplome 

Universitaire de 

Recherche 

(DROIT), 

(Mention Tres 

Honorable) 

Droit du 

Development 

Nice University  

 

 

 

 

France 

 

 

 

 

 

2530 

 

 

 

 

 

   - น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2521 

6.  นายณฐ  สันตาสวาง รศ. - Doctorat  de 

3c cycle  Paris I  

Droit Public Paris I, Pantheon- 

Sorbonne 

France 

 

2529 

 

   - D.E.A    

 

Droit Public 

 

Paris I, Pantheon- 

Sorbonne 

France 

 

2522 

 

   - Certificate  Droit Administratif   Paris 2 France  2521 

   - LL.M.   New York University U.S.A. 2519 

   - เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2516 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

   - น.บ.  

(เกียรตินิยมดี) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2515 

7.  นายสุนทร   

          เฉลิมสันต   

ผศ. - น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เนติบัณฑิตยสภา 

ไทย 

ไทย 

2539 

2539 

   - น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2523 

8.  นางพิมพใจ  ร่ืนเริง   รศ. - LL.M.  General Tulane University U.S.A. 2529 

   - เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2525 

   - น.บ.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2523 

9.  นายสาครินทร  

         ยุวะพกุกะ  

ผศ. High certificate 

 

Legisterative 

Drafting 

Royal Institution of 

Public Administration 

U.K. 

 

2538 

 

   - M.C.J. Comparative Law Howard University U.S.A. 2533 

   - LL.M. 

 

International 

Legal Studies 

The American 

University 

U.S.A. 

 

2535 

 

   - น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2528 

10.  นางฐิติพร   

       ล้ิมแหลมทอง   

ผศ. - น.ม. 

- น.บ. 

กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

2537 

2531 

11.  นายพัฒนะ  

      เรือนใจดี   

รศ. - พบ.ม.  

 

- น.ม. 

รัฐประศาสนศาสตร 

 

กฎหมายมหาชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2537 

 

2537 

   - น.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ

สอง) 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2533 

12.  นางวิณัฏฐา  แสงสุข  ผศ. - LL.D.  

(English 

Program) 

 

 

Civil Law, Medical 

Law 

 

 

 

Ramkhamhaeng 

University  Institute of 

International of 

International Studies  

(IIS-RU) 

ไทย 

 

 

 

2553 

 

 

 

   - LL.M. 

 

International & 

comparative Law 

Chicago-Kent College 

of  Law (IIT) 

U.S.A. 

 

2549 

 

   - น.ม. กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2544 

   - Certificate 

 

English legal 

Methods 

University of 

Cambridge 

U.K. 

 

2552 

 

   - เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2537 

   - น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2536 

13.  นางศิริพร  มณีพันธ ผศ. - LL.M.  International Law Temple University U.S.A. 2540 

   - M.C.J. Comparative Law Howard  University U.S.A. 2539 

   - เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2536 

   - น.บ.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2535 

14.  นายสถาพร   

      สระมาลีย   

ผศ. - Doktor der 

Rechte (Dr.iura)  

Public 

Law, Administrati

ve Law 

Public Law,  

Gottingen University 

 

Germany 

 

2542 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

   - Magister iuris 

 (เกียรตินิยมดี) 

Administrative 

Law 

Gottingen University 

 

Germany 

 

2539 

 

   - เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2529 

   - น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2527 

15.  นางสาวสลิล   

         สิรพิทูร  

อาจารย - LL.D.  

(English 

Program) 

 

Doctor of Laws 

 

 

Ramkhamhaeng 

University  Institute of 

International of 

International Studies  

(IIS-RU) 

ไทย 

 

 

 

2556 

 

   - LL.M.  

 

International 

Leagal  Studies 

Washington Collage of  

Law, American 

University 

U.S.A. 

 

2542 

 

   - น.บ.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2539 

16.  นางสาวปภาศรี   

         บัวสวรรค   

รศ. - น.ด. 

- น.ม. 

- น.บ. 

กฎหมายธุรกิจ 

กฎหมายธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2549 

2540 

2532 

17.  นายพรพรหม      

        อินทรัมพรรย   

อาจารย - LL.D.  

(English 

Program) 

Doctor of Laws 

 

Ramkhamhaeng 

University  Institute of 

International of 

International Studies  

(IIS-RU) 

ไทย 

 

 

 

 

2556 

 

 

   - LL.M.  (Master 

Degree of Law)  

 Case Western Reserve 

University 

U.S.A. 

 

2543 

 

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2541 

18.  นายธีรนิต์ิ   

      เทพสุเมธานนท  

ผศ. - น.ด. - สถาบันการศึกษา

นานาชาติ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

ไทย 2556 

   - น.ม. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2547 

   - ประกาศนียบัตร กฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญา 

สํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตย

สภา 

ไทย 2544 

   - เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2544 

   - น.บ. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2543 

19.  นายอภิชัย   

      มานิตยกุล   

ผศ. - น.ม.  

- เนติบัณฑิตไทย 

กฎหมายธุรกิจ 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เนติบัณฑิตยสภา 

ไทย 

ไทย 

2548 

2539 

   - ประกาศนียบัตร  หลักสูตรวิชาวาความ   สภาทนายความ ไทย 2538 

   - น.บ.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2537 

20.  นายรติชัย  รถทอง   ผศ. - Ph.D. Doctor of 

Philosophy (Tax 

Law) 

Brunel University 

London 

U.K. 2559 

   - Certificate English legal 

Methods 

University of 

Cambridge 

U.K. 2552 

   - LL.M. International Law University of Hull U.K. 2545 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

   - น.บ. - มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2537 

21.  นางสาวนันทรัตน   

          เตชะมา   

อาจารย - Master of Law  

 

- น.บ. 

- ศศ.บ.  

 Case Western Reserve 

University 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

U.S.A. 

 

ไทย 

ไทย 

2548 

 

2546 

2543 

22.  นางสาวกุลทิตา  

         ยวุะหงษ   

อาจารย - น.ม. 

- ประกาศนียบัตร 

 

- น.บ. 

กฎหมายอาญา 

หลักสูตรวิชาวาความ

รุนที่ 19   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สภาทนายความ 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

2549 

2546 

 

2545 

23.  นางสาวแพรวพรรณ   

        หลายปญญา   

ผศ. - LL.M. (Honor) 

 

- Certificate 

 

 

 

- LL.M. 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

- พาณิชยศาสตร

และการบัญช ี

U.S. and Global 

Legal Study 

Certificate of 

Concentration in 

Intellectual 

Property Law 

International 

Trade Law 

 

 

สถิติศาสตร 

Case Western Reserve 

University 

Case Western Reserve 

University 

 

 

University of East 

Anglia  

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

 

 

 

U.K. 

 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2551 

 

2551 

 

 

 

2550 

 

2554 

2547 

2547 

24.  นางสาวกนกวรรณ   

         ผลศรัทธา   

อาจารย - น.ม. 

- น.บ. 

กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

2552 

2543 

25.  นางสาวพัชรดา   

      เอือ้วรรณกิจ   

ผศ. - น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2550 

2545 

2544 

26.  นายภัทระ  ลิมปศิระ 

 

อาจารย - Certificate of 

Summer 

Academy at the 

International 

Tribunal for the 

Law of the Sea 

- International 

Foundation for the 

Law of the Sea 

Germany 2558 

   - Certificate of 

Policy and 

Regulation in 

the Broadband 

Environment - 

An 

implementation 

perspective on 

key options 

- International 

Telecommunication 

Union 

ไทย 2556 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

   - Certificate of 

United Nations 

Regional Course 

in International 

Law 

- The Codification 

Division of the United 

Nations Office of 

Legal Affairs 

ไทย 2556 

   - วุฒิบัตรผูชวยและ

ผูปฏิบัติงานของ

สมาชิกรัฐสภา 

- สถาบันพระปกเกลา ไทย 2556 

   - Certificate of 

Summer Course 

on Space Law 

and Policy 

- European Centre for 

Space Law 

Spain 2553 

   - Certificate of 

Honors 

- Xiamen Academy of 

International Law 

China 2553 

   - น.ม. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2553 

   - ใบอนุญาต

ทนายความ 

- สภาทนายความ ไทย 2551 

   - น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2550 

27.  น.ส.ภัทรวรรณ  

         ทองใหญ 

อาจารย - เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2553 

   - M.Sc. Criminal Justice 

Policy 

The London School 

of Economics and 

Political Science 

U.K. 2551 

   - น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2548 

28.  นายรัฐศักด์ิ 

      พิศุทธางกูร 

อาจารย - น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

กฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เนติบัณฑิตยสภา 

ไทย 

ไทย 

2554 

2552 

   - นบ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2550 

29.  นางชนกพร 

     พรหมปนชมพ ู

อาจารย - LL.M. Environmental 

and Natural 

Resource Law 

University of Oregon U.S.A. 2554 

   - เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2553 

   - น.ม. - มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2552 

   - LL.M. International 

Commercial Law 

The University  of 

Kent at Canterbury 

U.K. 2540 

   - น.บ. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2538 

30.  น.ส.มณทิชา 

      ภักดีคง 

ผศ. - LL.D.  

(English 

Program) 

 

Doctor of Laws 

(กฎหมายการแขงขัน

ทางการคา) 

Ramkhamhaeng 

University  Institute of 

International of 

International Studies  

(IIS-RU) 

ไทย 

 

 

 

 

2555 

 

 

   - น.ม. กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2549 

   - น.บ. (เกยีรตินิยม

อันดับสอง) 

 มหาวิทยาวิทยาลัย

เชียงใหม 

ไทย 2548 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

31.  นายพิชญ  วิทยารัฐ อาจารย - LL.M International 

Trade and 

Commercial Law 

University OF Durham U.K. 2553 

   - LL.M  La Trobe University Australia 2552 

   - เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2551 

   - น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2550 

        

32.  นายพันธเทพ  

      วิทิตอนันต 

ผศ. - น.ด. 

- ร.ป.ม . 

กฎหมายมหาชน 

รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร 

ไทย 

ไทย 

2556 

2550 

   - น.ม. นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2540 

   - น.บ.  

 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

ไทย 2536 

33.  นายสิทธภิาคย 

       ภูริสินสิทธิ ์

อาจารย - LL.M. - Boston University U.S.A. 2556 

   - Executive 

Certificate 

Management and 

Leadership 

MIT Sloan School of 

Management 

U.S.A. 2556 

   - เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2555 

   - น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2554 

34.  น.ส.ฐิติพร  วัฒนชัย อาจารย - LL.M. European 

Intellectual 

Property Law 

Stockholm University Sweden 2556 

   - LL.M. Environmental 

Law 

Stockholm University Sweden 2556 

   - M.B.A. International 

Business and 

Entrepreneurship 

Malardatens Hogskola Sweden 2553 

   --  น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2548 

35.  น.ส.ดนพร 

     จิตตจรุงเกียรติ 

อาจารย - LL.M. 

 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. (เกยีรตินิยม

อันดับ 2) 

International 

Trade and 

Commercial Law 

 

 

Durham University 

 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.K. 

 

 

ไทย 

ไทย 

2550 

 

 

2546 

2544 

36.  นายภาณุ   

    ตติยะวรนันท 

อาจารย - LL.M. Comparative and 

International Law 

Southern Methodist 

University  

U.S.A. 2556 

   - น.บ.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2554 

37.  น.ส.กิตติยา 

    พฤกษารุงเรือง 

อาจารย - LL.M. Intellectual 

Property Law 

Queen Mary 

University Of London 

U.K. 2558 

   - LL.M. Tax Law Queen Mary 

University Of London 

 2557 

   - เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2555 

   - น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2554 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

38.  น.ส.ศศิประภา    

ศิสศิวรรณาการ 

อาจารย -   LL.M 

 

Taxation, 

Immigration and  

Public Procurment 

Law 

Stockholm University  Sweden  2554 

39.  นายกาํธร   

   กําประเสริฐ   

รศ. - M.C.L. 

 

- น.บ.  

(เกียรตินิยมอันดับ

สอง)   

Comparative Law 

 

S.M.U. 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

U.S.A. 

 

ไทย 

2516 

 

2509 

40.  นางดวงจิตต   

        กําประเสริฐ   

รศ. - M.C.L 

- น.บ. 

 S.M.U. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.S.A. 

ไทย 

2515 

2510 

41.  นายนคร   

       เศรษฐภูริวัจน   

รศ. - เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ.  

(เกียรตินิยมดี)   

 เนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

2518 

2516 

42.  นายประกอบ    

      ประพันธเนติวุฒิ 

รศ. - M.C.L. 

 

- ประกาศนียบัตร

การสอนกฎหมาย

ระหวางประเทศ 

- น.บ. 

Comparative Law 

สิทธิมนุษยชน 

Southern Methodist 

University 

International Institute 

of Human Rights  

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

U.S.A. 

 

France 

 

 

ไทย 

2515 

 

2520 

 

 

2514 

43.  นางมณฑา   

     ประพันธเนติวุฒิ  

รศ. - เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

 เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

ไทย 

ไทย 

2527 

2519 

44.  นายประเทือง   

        ธนิยผล   

รศ. - สค.ม. 

  

- น.บ. 

อาชญาวิทยาและงาน

ยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

 

ไทย 

2530 

 

2521 

45.  นายนิวัติ  วุฒิ   รศ. - เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ

สอง) 

 เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

2523 

2519 

46.  นายจตุพร   

   วงษทองสรรค 

รศ. - M.S.  

 

- M.C.L  

 

- น.บ.  

Political science 

Comparative Law 

Pol Mississippi State  

 

U. Dickinson school of  

Law 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

 

ไทย 

2519 

 

2517 

 

2514 

47.  นายนิมิตร  ชิณเครือ รศ. - พบ.ม.   

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ.   

การบริหารงาน

ยุติธรรม 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2538 

 

2519 

2517 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

48.  นายสมชัย   

      ศิริสมบูรณเวช   

รศ. - Doctor of 

Philosophy 

- Master of Art  

 

- น.บ. 

International 

Relation 

 Comparative Law 

รัฐศาสตร (การเมือง

ประเทศกําลังพัฒนา) 

Oklahoma  

 

Eastern New Mexico 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

 

ไทย 

2532 

 

2527 

 

2519 

2517 

49.  นายกฤษณะ   

       พานิชอัตรา   

ผศ. - เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ

สอง )  

 เนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ไทย 

ไทย 

2519 

2519 

50.  นางมรกต   

        ศรีจรุณรัตน   

รศ. - พบ.ม.  

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ.  

(เกียรตินิยมอันดับ

สอง)  

รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2535 

 

2521 

2519 

51.  นางพรทิพย  เพ็ชรศิริ  รศ. - LL.M.  

- น.บ.   

 New York University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.S.A. 

ไทย 

2522 

2516 

52.  นายสุเมธ   

        จานประดับ   

รศ. - น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

 - น.บ.  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2538 

2520 

2519 

53.  นางจุฑามาศ 

     นิศารัตน   

รศ. - น.ม. 

- น.บ.  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

2524 

2514 

54.  นายเรืองยศ 

       แสนภักดี   

รศ. - พบ.ม.  

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ.  

(เกียรตินิยมอันดับ

สอง)  

การบริหารงาน

ยุติธรรม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2535 

 

2520 

2519 

55.  นายบัณฑูรย   

          ไพบูลย   

ผศ. - น.ม. 

- น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

2518 

2519 

56.  นายประสิทธิ์   

         จงวิชิต   

รศ. - น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1)   

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2527 

2522 

2521 

57.  Mr.Frederic  Ceely อาจารย - Juris doctor  

(Pepperdine ) 

 

 

- B.A.  

 Pepperdine University 

School of Law,Malibu 

: California 

QUEENS  COLLEGE  Of  

The City  University  

Of   New York 

U.S.A. 

 

 

 

U.S.A. 

2534 

 

 

 

2528 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

58.  นางสาวมัลลิกา   

        พินิจจันทร   

รศ. -  Doctorat d’ 

Universite   

(Mention Tres 

Bien)  

- น.บ. (เกียรตินิยม

ดี)   

International Law Nice University 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

France 

 

 

 

ไทย 

2524 

 

 

 

2516 

59.  นายจรัล  เล็งวิทยา   รศ. - M.C.J.   

- เนติบัณฑิตไทย 

- ประกาศนียบัตร 

 

 

- น.บ.  

(เกียรตินิยมดี)   

 

 

การบริหาร

กระบวนการยุติธรรม

ระดับสูง 

Howard  University 

เนติบัณฑิตยสภา 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

 

 

ไทย 

2532 

2521 

2540 

 

 

2517 

60.  นายกจิบดี   

         กองเบญจภุช 

รศ. - Docteur  en 

Droit Public 

Droit Public 

 

Paris 2 France 2533 

- D.E.A. de Connaissance  Paris 7 France 2532 

- D.E.A. de Droit Public  Paris 2 France 2531 

- D.E.A.  de Sociologie Paris 7 France 2530 

- บ.ม.  มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี ไทย 2549 

- รป.ม.  สถาบันพัฒนบริหาร

ศาสตร 

 2550 

- ศษ.ม.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  2554 

- ค.บ.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2523 

- น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2520 

61.  นายประโมทย  

        จารุนิล   

รศ. - น.ม. 

- น.บ.  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

2548 

2520 

62.  นายประเสริฐ   

       ตัณศิริ   

รศ. - D.S.U. 

  

- LL.M.  

- น.บ. 

 (เกียรตินิยมดี)  

Sociologie du Droit 

PARIS II  

Paris 2 

 

Berkeley

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

France 

 

U.S.A. 

ไทย 

2535 

 

2517 

2514 

63.  นางสุขสมัย  สุทธิบดี รศ. - ประกาศนียบัตร 

 

- ประกาศนียบัตร 

 

 

- รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต 

-  น.บ.  

(เกียรตินิยมดี)   

บริหารงานระดับสูง 

การบริหารงาน

กระบวนการยุติธรรม

ชั้นสูง 

บริหารรัฐกิจ 

 

ทบวงมหาวิทยาลัย 

 

ศาลยุติธรรม 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

 

ไทย 

 

 

ไทย 

 

ไทย 

2541 

 

2541 

 

 

2533 

 

2515 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

1.  นางกฤติกา   

       ปนประเสริฐ 

 - LL.M. 

 

- น.ม. 

- น.บ. 

- ประกาศนียบัตร 

International  

(Maritime) Laws 

กฎหมายธุรกิจ 

 

กฎหมายมหาชน 

International Maritime 

Law Institute 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Malta 

 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2.  นายกวีพล   

       สวางแผว 

 - LL.M. 

- LL.M. 

- น.บ. 

Maritime Law 

Law of the sea 

University of Nantes 

University of Nantes 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

France 

France 

ไทย 

3.  นายกิตดนยั   

       ธรมธัช 

 - M.P.A 

 

- น.บ. 

- ประกาศนียบัตร 

Public 

Administration 

 

นักกฎหมาย

กฤษฎกีา 

Roosevelt University 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.S.A. 

 

ไทย 

ไทย 

4.  มล.ไกรฤกษ   

        เกษมสันต   

ศ.พิเศษ - ปริญญา 

นิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

- ปริญญา 

นิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

- ปริญญา 

ศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

- เนติบัณฑิตไทย 

- ปริญญาบัตร 

 

- ประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

 

- ประกาศนียบัตร 

 

- น.บ. 

 

 

 

นิติศาสตร 

 

 

ผูนําทางสังคม 

ธุรกิจ และ

การเมือง 

 

หลักสูตรปองกัน

ราชอาณาจกัร 

หลักสูตรการเมือง

การปกครองใน

ระบอบ

ประชาธิปไตย

สําหรับนักบริหาร

ระดับสูง 

หลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

 

มหาวิทยาลัยราชถัฏธนบุรี 

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจกัร 

สถาบันพระปกเกลา รัฐสภา 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขาราชการพล

เรือน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

 

 

ไทย 

 

 

ไทย 

 

 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

 

 

 

 

 

ไทย 

 

ไทย 

5.  นายไกรสร   

     บารมีอวยชัย 

 - น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เนติบัณฑิตยสภา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

6.  นายจกัรวาล   

   กาญธีรานนท 

 - เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

 เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

7.  นายจาํเริญ   

      วราภรณ 

 - น.ม. 

- น.บ. 

กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

8.  นายเจษฎา   

        สรณวิช 

 - ร.ม. 

- น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

9.  แพทยหญิงจิตตา 

      อุดหนุน 

 

 - วุฒิบัตร 

- แพทยศาสตร

บัณฑิต  

นิติเวชศาสตร แพทยสภา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไทย 

ไทย 

10.  นายฉันชาย  

       โรจนสโรช 

 - SJD. 

 

- LL.M 

 

- น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ.  

(เกียรตินิยมอันดับ 

1) 

 University of Wisconsin–

Madison 

University of California-

Berkeley 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เนติบัณฑิตยสภา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

11.  นายชวลิต 

    อัตถศาสตร 

 - เนติบัณฑิต  

   อังกฤษ 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ.  

(เกียรตินิยม) 

  

 

เนติบัณฑิตยสภา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

U.K. 

 

ไทย 

ไทย 

12.  นายชัชวัสส      

     เกรียงสันติกุล 

 - น.ม. 

- ประกาศนียบัตร 

 

- ประกาศนียบัตร 

 

 

- น.บ. 

กฎหมายธุรกิจ 

กฎหมายภาษี

ระหวางประเทศ 

ภาษาอังกฤษ

สําหรับนัก

กฎหมายชั้นสูง 

กฎหมายธุรกิจ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 

 

 

ไทย 

 

 

ไทย 

13.  นายเชิดศักด์ิ   

    หิรัญสิริสมบัติ 

 - เนติบัณฑิตไทย 

- ประกาศนียบัตร 

- ประกาศนียบัตร 

 

 

- น.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ

สอง) 

 

IT Security 

e-Government 

Master Class for 

ICT Director 

เนติบัณฑิตยสภา 

ACIS 

NECTEC 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

 

 

ไทย 
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

14.  นายชาญชยั  

      แสวงศักด์ิ    

ศ. (พิเศษ) - Doctorat en   

  Droit  

- D.E.S.S. 

 

 

- D.E.A. 

 

 

- License en  

  Droit 

 

Droit Public 

 

Droit Maritime 

et le Transport 

International 

Diplome 

d’Etude 

Approtondie 

Droit 

International et 

Droit de la 

Communaute’ 

Europ’eenne 

Aix-Marseille 3 University 

 

Aix-Marseille 3 University 

 

 

Aix-Marseille 3 University 

 

 

Aix-Marseille 3 University 

 

France 

 

France 

 

 

France 

 

 

France 

15.  นายชาติพร   

    บารม ี

 - LL.M. 

 

- LL.M. 

 

- น.บ. 

Commercial 

Law 

International 

Economic Law 

University of Bristol 

 

University of Warwick 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.K. 

 

U.K. 

 

ไทย 

16.  นายไพจิตร   

      สวัสดิสาร   

 - S.J.D. 

 

- ศษ.ด. 

 

- M.S.I.S. 

 

- M.C.L 

 

- LL.M. 

 

- Certificate 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- สส.บ. 

 

 

- น.บ. 

- วุฒิบัตร 

Doctor of 

Juridical Science 

ประชากรศึกษา 

ระบบสารสนเทศ 

Comparative 

Law 

 

 

 

 

 

 

 

สงเสริมการเกษตร

และสหกรณบัณฑิต 

นักบริหาร

กระบวนการ

ยุติธรรมชั้นสูง 

Northwestern California 

University School of Law 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of Pittsburgh 

School of Information 

University of Miami 

School of Law 

University of Missouri 

School of Law 

Zertifikat Deutsch Als 

Fremdsprache 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร

าช 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วิทยาลัยการยุติธรรม 

U.S.A. 

 

ไทย 

 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

 

Germany 

 

ไทย 

ไทย 

 

 

ไทย 

ไทย 

17.  นายฐิติ  สุเสาวรัจ    - LL.M. 

 

- LL.M. 

 

- น.บ. 

Commercial 

Law 

Intellectual 

Property Law 

London School 

Economic 

Monash University 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.K. 

 

Australia 

 

ไทย 
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

18.  นายณัฐจักร 

      ปทมสิงห ณ       

      อยธุยา 

 - LL.M. 

 

- LL.M. 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. (เกยีรติ

นิยม) 

Comparative 

Law 

 

 

George Washington 

University 

University of 

Pennsylvania. 

เนติบัณฑิตยสภา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

 

ไทย 

ไทย 

19.  นายทองสุก 

  กรัณยพัฒนพงศ 

รศ. - พบ.ม.  (เกียรติ

นิยมดี) 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ.  (เกียรติ

นิยมดี)   

นโยบายสาธารณะ

และบริหาร

โครงการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

 

 

ไทย 

ไทย 

20.  นายธนบดี   

      สวัสด์ิศรี 

 - LL.M. 

- น.ม. 

- LL.M. 

- น.บ. 

 University of Washington 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Waseda University 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.S.A. 

ไทย 

Japan 

ไทย 

21.  นายธนสร 

       สุทธิบดี 

 - LL.M. (Honor) 

 

- Certificate 

(Honor) 

 

 

 

- LL.M. 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

- วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต 

U.S. and Global 

Legal Study 

Certificate of 

Concentration in 

Intellectual 

Property Law 

(with Honors) 

International  

Trade Law 

 

 

วิศวกรรมโยธา 

 

Case Western Reserve 

University 

Case Western Reserve 

University 

 

 

 

University of East Anglia  

 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

 

 

 

 

U.K. 

 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

 

22.  นายธานิศ   

       เกศวพิทักษ 

 - นิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

23.  นายธีระ  สิงหพันธุ รศ. - เนติบัณฑิตไทย 

- ประกาศนียบัตร 

 

- น.บ. 

 

นักวิจยัระดับ

หัวหนาโครงการ    

เนติบัณฑิตยสภา 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 
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24.  พันโทนิติน  

      ออรุงโรจน 

 - น.ม. 

- ประกาศนียบัตร 

 

- ประกาศนียบัตร 

 

- น.บ. 

กฎหมายมหาชน 

กฎหมายระหวาง

ประเทศ 

International 

Law 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สถาบันพระปกเกลา 

 

The Hague Academy of 

International Law

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

 

Netherland 

 

ไทย 

25.  นายเนติภูมิ   

         มายสกุล 

 - LL.M. 

 

 

- LL.M. 

- LL.M. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- Certificate 

 

- Certificate 

 

- น.บ. 

Economic and 

International 

Law 

General Law 

General Law 

 

Tranational 

Crime 

Intellectual 

Property 

Kyushu University 

 

 

University of Minnesota 

Tulane University 

เนติบัณฑิตยสภา 

UNAFEI 

 

NISIET 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

Japan 

 

 

U.S.A. 

U.S.A. 

ไทย 

Japan 

 

India 

 

ไทย 

26.  นายนพพงษ 

       จูหอง 

ผศ. - เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

 เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

27.  นายบัณฑิต   

       รชตะนันทน 

 - เนติบัณฑิต

อังกฤษ 

- เนติบัณฑิตไทย 

- ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง 

 

 

 

- ปริญญาบัตร 

 

- ประกาศนียบัตร 

- ประกาศนียบัตร 

 

- ประกาศนียบัตร 

 

 

- น.บ. 

 

 

 

การเมืองการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

สําหรับนักบริหาร

ระดับสูง 

การปองกัน

ราชอาณาจกัร 

กฎหมายปกครอง 

นักบริหารระดับสูง 

 

การปฏิบัติการ

จิตวิทยาฝาย

อํานวยการ 

Lincoln's Inn 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

สถาบันพระปกเกลา 

 

 

 

 

วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจกัร 

เนติบัณฑิตยสภา 

สถาบันพัฒนาขาราชการพล

เรือน 

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.K. 

 

ไทย 

ไทย 

 

 

 

 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

 

 

ไทย 

28.  นายบุคอรี   

       บินรามัญ 

 - LL.B. Islamic law Azhar university Egypt 

29.  นายปรเมศวร   

    อินทรชุมนุม 

 - MPPM 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

การจัดการภาครัฐ

และเอกชน 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

http://223.27.168.133/article?article=Hague_Academy_of_International_Law
http://223.27.168.133/article?article=Hague_Academy_of_International_Law


 101 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล 
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30.  พลตํารวจตรีประสิทธิ ์ 

     เฉลิมวุฒิศักด์ิ 

 - น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- ศ.บ. 

- น.บ. 

 

- ร.บ. 

กฎหมายมหาชน 

 

พัฒนาสังคม 

 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ

ราช 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

31.  นางสาวปยาภรณ  

    พิสิฐพิทย 

 - LL.M. 

ทุนก.พ.ตามความ

ตองการสํานัก

อัยการสูงสุด 

- M.C.L 

ทุน East Asian 

studies Center 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

Alternative 

Dispute 

Resolution 

 

General Law 

University College 

London 

 

 

University of Wisconsin 

Madison 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.K. 

 

 

 

U.S.A 

 

 

ไทย 

ไทย 

32.  นายพงษเดช   

    วานิชกิตติกูล 

 - LL.M. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

 The American University 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

33.  นายพฤทธิพงศ   

      ศรีมาจันทร 

 - LL.M. 

- LL.M. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ

สอง) 

- Certificate 

3’me Degree 

Admiralty Tulane University 

Tulane University 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

 

สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ 

U.S.A. 

U.S.A. 

ไทย 

ไทย 

 

 

ไทย 

34.  นายเพิ่มศักด์ิ   

     กองเพิ่มพูล 

 - น.ม. 

 

- ประกาศนียบัตร 

- ประกาศนียบัตร 

 

 

- ประกาศนียบัตร 

- น.บ. 

กฎหมายเพื่อการ

พัฒนา 

กฎหมายมหาชน 

การสอบสวน

คดีอาญาเกี่ยวกับ

ภาษีอากร 

กฎหมายภาษีอากร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

 

 

ไทย 

ไทย 

35.  นายภคพงศ   

    วงศศรีภูมิเทศ 

 - เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

(เกียรตินิยมดี) 

 เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 
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36.  นายภคิน 

    อัครธีรนุภาพ 

 - LL.M. 

 

 

- น.ม. 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- ประกาศนียบัตร 

 

- ประกาศนียบัตร 

- ประกาศนียบัตร 

 

- น.บ. (เกยีรตินิยม 

2) 

International 

Financial 

Services Law 

กฎหมายการคา

ระหวางประเทศ 

 

กฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญา 

กฎหมายภาษีอากร 

หลักสูตรวิชาวา

ความ   

University of Manchester 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

เนติบัณฑิตยสภา 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

สภาทนายความ 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.K. 

 

 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

37.  นายภูม ิ

    โชคเหมาะ 

รศ. -  Docteur en 

Droit (เกียรตินิยม

ดีมาก) : 

Mention;Tres  

Honorable 

(Regime 1984) 

- น.บ.  

- certificate 

 

- certificate 

 

- ประกาศนียบัตร 

Droit 

International 

(Economique) 

 

 

 

 

Instructor Course 

Damage Control 

นักบริหารระดับสูง 

Universite de 

Bourgogne(Dijon) 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

U.S. Naval Instructor 

School 

U.S. Naval  Schools 

Command 

ทบวงมหาวิทยาลัย 

France 

 

 

 

 

 

ไทย 

U.S.A. 

 

U.S.A. 

 

ไทย 

38.  นางเมทินี 

     ชโลธร 

 - ศศ.ม. 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- ประกาศนียบัตร 

 

 

- น.บ. (เกยีรตินิยม

นิยมอันดับ 2) 

การบริหารงาน

ยุติธรรม 

 

Director 

Certification 

Program 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

 

 

ไทย 

39.  นายรณยุทธ   

    ต้ังรวมทรัพย 

 - ร.ม. 

 

- น.บ. 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

 

ไทย 
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40.  นายรังสรรค   

       แสงสุข   

รศ. - ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

- พัฒนศาสตร

มหาบัณฑิต 

- ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง 

- น.บ. 

เทคโนโลย ี

 

รัฐประศาสน

ศาสตร 

รัฐประศาสน

ศาสตร 

Moscow State Aviation 

Institute 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Russia 

 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 

41.  นางรุงรัตนา 

    เจริญจิตต 

 - ร.ด. 

- น.ม. 

 

- น.บ. 

การเมือง 

กฎหมายเพื่อการ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

42.  นายรุงโรจน 

   แจมพิทยาภรณ 

 - น.ม. 

 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

อาญาและ

กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

 

 

ไทย 

ไทย 

43.  นายวัชรินทร   

     ภาณุรัตน 

 - น.ม. 

 

 

 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

กฎหมายอาญาและ

การบริหารงาน

กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

 

 

 

 

ไทย 

ไทย 

44.  นายวันฉัตร   

     ชุณหถนอม 

 - LL.M. 

- LL.M. 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

(เกียรตินิยม) 

 

 

 

 

กฎหมายธุรกิจ 

 

Northwestern University 

University of 

Pennsylvania 

เนติบัณฑิตยสภา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

U.S.A. 

U.S.A. 

 

ไทย 

ไทย 

45.  นายวันชยั   

      ต้ังวจิิตร 

 - น.ม. 

- ประกาศนียบัตร 

- น.บ. 

กฎหมายมหาชน 

กฎหมายภาษีอากร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศาลภาษีอากรกลาง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

46.  นางวารี  นาสกุล   ศ. - Ph.D. 

- น.ม. 

- น.บ. 

Criminal Law 

Criminal Law 

University of Paris 

University of Paris 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

France 

France 

ไทย 

47.  พลอากาศตรี  

นพ.วิชาญ  

       เปยวนิ่ม  

รศ. - แพทยศาสตร

บัณฑิต 

- น.บ. 

- ว.บ. 

 

- หนังสืออนุมัติ 

- วุฒิบัตร 

 

 

 

วิทยาศาสตร

การแพทย 

นิติเวชศาสตร 

พยาธิวิทยากาย

วิภาค 

ศิริราชพยาบาล 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

แพทยสภา 

แพทยสภา 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 
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48.  ศ.นพ.วิฑูรย   

    อึ้งประพันธ   

ศ. - Dr.Med 

- น.บ. 

- แพทยศาสตร

บัณฑิต 

- อนุมัติบัตร 

 

 

นิติเวชศาสตร 

 

นิติเวชศาสตร 

University of Bonn 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คณะแพทยศาสตรศิริราช 

 

แพทยสภา 

Germany 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

49.  นพ.วิศาล 

   วรสุวรรณรักษ 

 - วุฒิบัตร 

- ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง 

- นิติศาสตรบัณฑิต 

 

- ประกาศนียบัตร 

 

- แพทยศาสตร

บัณฑิต 

นิติเวชศาสตร 

นิติเวชศาสตร 

 

 

 

เวชศาสตร

ครอบครัว 

 

แพทยสภา 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ ิ

ราช 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 

50.  พลโทศานิต   

     สรางสมวงษ 

 - น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 

51.  นายศิริชัย 

     สวัสด์ิมงคล 

 - เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. (เกียรตินิยม

ดี) 

 เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

52.  มล.ศุภกิตต์ิ   

     จรูญโรจน    

 - น.ม. 

 

 

- น.ม. 

 

 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

Master of 

Comparative 

Law 

Master of 

Comparative 

Juristic Law 

Pennsylvania State 

University 

 

Howard University 

 

 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

U.S.A. 

 

 

U.S.A. 

 

 

ไทย 

ไทย 

53.  นายสมชัย   

     ฑีฆาอุตมากร 

 - เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. 

 เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

54.  นายสมจิตต   

     เซอรซันซี   

 - Ph.D. 

- น.ม. 

- น.บ. 

Securities laws 

Securities laws 

 

Kobe University 

Kobe University 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Japan 

Japan 

ไทย 

55.  นายสมชาย  พงษธา   ศ. - เนติบัณฑิตไทย 

- ปริญญาวิทยาลัย

ปองกัน

ราชอาณาจกัร 

(หลักสูตรภาครัฐ) 

- น.บ. 

 เนติบัณฑิตยสภา 

วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจกัร 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

 

 

 

ไทย 

56.  นพ.สมิทธิ์   

      ศรีสนธ 

 - วุฒิบัตร 

- น.บ. 

- แพทยศาสตร

บัณฑิต 

นิติเวชศาสตร 

 

นิติเวชศาสตร 

แพทยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไทย 

ไทย 

ไทย 
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

(ผศ./รศ./ศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 

57.  นายสมหมาย 

      สุระชยั 

 - ค.ม. 

- น.บ.  

อุดมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

58.  นายสอนชยั   

     สิราริยกุล 

 - LL.M. 

 

- น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- Certificate 

 

 

 

 

- Certificate 

 

 

- วุฒิบัตร 

 

 

- น.บ. 

International 

Maritime Law 

กฎหมายธุรกิจ 

 

Senior 

International 

Defense 

Management 

Course 

Mediation 

Training for 

Trainers 

วิทยากรอบรม

ความรูเกี่ยวกับ

สิทธิเด็ก 

The IMO International 

Maritime Law Institute 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เนติบัณฑิตยสภา 

Naval Postgraduate 

School 

 

 

 

Judicial Training 

Innstitute 

 

ศาลเยาวชนและครอบครัว

กลาง 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

Malta 

Republic 

ไทย 

ไทย 

U.S.A. 

 

 

 

 

U.S.A. 

 

 

ไทย 

 

 

ไทย 

59.  พันโท ดร.เสนีย 

    พรหมววิัฒน 

 - น.ด. 

- น.ม. 

- น.บ. 

 

กฎหมายมหาชน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

60.  นายอวิรุทธ  

  ชาญชยักิตติกร 

 - น.ม. 

- รป.ม. 

 

- น.บ. 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

61.  นางอรวรรณ 

    พจนานุรัตน 

รศ. - น.ม.   

- น.บ.  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

62.  นายอรรถพล 

    ใหญสวาง 

 - น.ด. (กิตติมศักด์ิ) 

- น.ม.  

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ. (เกียรตินิยม

ดี) 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

63.  นายอิมรอน          

มะลูลีม   

ศ. - Ph.D. 

- M.Phil W.AS. 

- M.A.IS.M. 

- B.A. LAW 

 Aligarh Muslim University 

Aligarh Muslim University 

Aligarh Muslim University 

Al Azhar University 

India 

India 

India 

Egypt 

64.  พลตํารวจเอก เอก  

อังสนานนท 

 - น.ม. 

- เนติบัณฑิตไทย 

- น.บ.  

(เกียรตินิยมอันดับ 

1) 

 

 

 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เนติบัณฑิตยสภา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ไทย 

ไทย 

ไทย 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 ไมมี 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 ไมมี 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึงประสงค กลยุทธหรือกิจกรรม 

1.1 การเปนบุคคลท่ีใฝรูมุงพัฒนาตนเองสามารถคิด

เปน ทําเปน 

     -  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใหเปน

บุคคลท่ีใฝรู มุงพัฒนาตนเอง 

 

 

            มุงเนนการใชกลยุทธการสอนในชั้นเรียนเปน

หลัก โดยใหอาจารยผู สอนวิชากฎหมายแตละวิชา

สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษา

เปนผู ท่ี มีคุณลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียน มีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงความกระตือรือรน สนใจเสาะแสวงหาความ

รูอยูเสมอ มุงม่ันท่ีจะเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาตนเอง 

และสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม 

นอกจากนี้อาจารยผูสอนในแตละวิชาจะแนะนําให

นักศึกษาทําการศึกษาเรียนรูอยางเปนอิสระ ซ่ึงอาจทําได

หลายวิธี  เชนคนควาหาความรูโดยผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อานหนังสือหรือบทความทางวิชาการดาน

กฎหมายท่ีมีประโยชน 
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึงประสงค กลยุทธหรือกิจกรรม 

     -  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษนักศึกษาใหคิดเปน 

ทําเปน 

มุงเนนการใชกลยุทธการสอนในชั้นเรียนใช

วิธีการบรรยายโดยยกตัวอยางกรณีศึกษา กระตุนให

ผูเรียนคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีสวนรวมในการ

เรียนรูจากการอภิปรายถกเถียงในประเด็นปญหา

ขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย สงเสริมใหนักศึกษา

เรียนรู ท้ังจากในและนอกหองเรียนโดยการศึกษา

คนควาดวยตนเองผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ     

กระบวนวิชาในกฎหมายสารบัญญัติท่ีเก่ียวกับ

ทางปฏิบัติ ผูบรรยายอาจนําเอกสารท่ีใชในทางปฏิบัติ

มาแสดงใหผูเรียนดู เชน กระบวนกฎหมายแพงและ

พาณิชยวาดวยต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัด นําตัวอยาง

เช็คมาประกอบการบรรยายเปนตน กระบวนวิชาใน  

กฎหมายวิธีสบัญญัติ บรรยายและจัดกิจกรรม

ใหนักศึกษาเขาใจกระบวนการดําเนินคดีตั้งแตเริ่มตน

จนสิ้นสุดกระบวนการ เพ่ือใหนักศึกษาไดคิดเปน    

และทําเปน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  2.1.1  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

   2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางนอย 4 

ขอ ดังนี้ 

1)  มีความซ่ือสัตยสุจริต 

2)  มีจิตสาธารณะ 

3)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม 

4)  มีคานิยมท่ีเหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย 

   2.1.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

1)  อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญในดานความซ่ือสัตย

สุจริตและการมีวินัย 

2)  ใชสื่อการสอนแบบสื่อสารสองทาง คือเปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้ง

คําถามหรือตอบคําถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน 

3)  ปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
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   2.1.1.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

1)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

2)  สังเกตพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัย

และตรงตอเวลาของนักศึกษา 

3)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีแสดงออกถึงคานิยมและวัฒนธรรมไทย 

  2.1.2  ดานความรู 

   2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีมาตรฐานความรู 4 ขอ ดังนี้ 

1)  เขาใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถนําไปประยุกตใช 

2)  มีความรูความเขาใจสังคมไทย และสังคมโลก 

3)  มีการนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานท่ีรับผิดชอบ 

4)  มีการแกไขปญหาโดยใชความรูและเหตุผล 

   2.1.2.2  กลยุทธการสอนดานความรู 

1)  มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติ 

2)  มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในทุกรายวิชา 

3)  สงเสริมใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   2.1.2.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1)  ผลจากคะแนนสอบปลายภาค 

2)  การตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในหองเรียนหรือนอกหองเรียน 

3)  ผลการประเมินจากนักศึกษา 

  2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 

   2.1.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1)  มีการคิด วิเคราะห สังเคราะห บนหลักการของเหตุผล 

2)  มีการคิดเชิงมโนทัศน 

3)  มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4)  มีการมุงศึกษาตลอดชีวิต 

   2.1.3.2  กลยุทธการสอนดานทักษะทางปญญา 

1)  การสอนโดยใชการคิดเชิงมโนทัศน การคิดวิเคราะหและการแกปญหา

อยางมีเหตุผล 

2)  การตอบขอซักถาม การแสดงความคิดเห็นตอปญหาในชั้นเรียนในการ

แกโจทยปญหาจนไดแนวทางไปสูการแกปญหา 

   2.1.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  พิจารณาจากผลการเรียนการสอน 
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2)  พิจารณาจากการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในหองเรียนหรือ

นอกหองเรียน 

  2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.1.4.1  ผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

    นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ 

1)  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและยอมรับความแตกตาง 

2)  มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุม

อารมณและความอดทน 

3)  พัฒนาตนเองดานการคิดในเชิงบวก 

4)  ดํารงตนอยูในสังคมท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 

   2.1.4.2  กลยุทธการสอนดานดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1)  มีกิจกรรมเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

2)  มีการมอบหมายงานกลุมเพ่ือใหนักศึกษาทํางานรวมกับผูอ่ืน 

3)  แนะนําการทํางานกลุม โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของสมาชิก

แตละคนอยางชัดเจน 

   2.1.4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  พิจารณาจากผลการทํางานกลุม ท้ังรายบุคคล รายกลุม และการมีสวน

รวมในชั้นเรียน 

2)  พิจารณาจากการเสนอรายงานท่ีมีความรับผิดชอบเปนกลุม 

  2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ 

1)  มีทักษะในการคิดคํานวณ 

2)  มีทักษะการใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3)  การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

4)  การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร 

   2.1.5.2  กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ยกตัวอยางและแนะนําการคํานวณ และเทคนิคการใชเครื่องคิดเลข 

2)  ฝกฝนใหนักศึกษาคนควาขอมูลท้ังภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและ

ภาษาตางประเทศทางอินเทอรเน็ต 
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3)  สงเสริมใหนักศึกษาทํารายงานและนําเสนอผลงาน โดยเนนการใช

เทคโนโลย ีรวมท้ังการสื่อสารโดนใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม 

   2.1.5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  พิจารณาจากความสามารถใชทักษะการคํานวณเพ่ือชวยในการ

วิเคราะหขอมูล 

2)  การใชภาษาท่ีใชเขียนรายงานและขอสอบ 

3)  การอางอิงแหลงขอมูลในการคนควาของรายงาน 

4)  การนําเสนอรายงานหนาหองเรียน 

 

 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.2.1  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  2.2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีความซ่ือสัตย สุจริต 

2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับของสังคม 

  2.2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือใหนักศึกษาเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี  อาจารยผูสอนจะตองเนน

การเขาหองเรียนใหตรงเวลา รูหนาท่ีและมีความรับผิดชอบในการทํางาน การแตงกายสุภาพเรียบรอยตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลยั ตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

  2.2.1.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาหองเรียน 

2)  ประเมินจากการแตงกายสุภาพเรียบรอย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

รามคําแหงวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522 

 2.2.2  ดานความรู 

  2.2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและ

เจตนารมณของกฎหมายในกระบวนวิชาท่ีศึกษา 

2)  มีความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

  2.2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการบรรยายตามเนื้อหาของรายวิชาและมอบหมายใหคนควาขอมูลท่ี

เก่ียวของรวมท้ังการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นสําคัญตางๆโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

  2.2.2.3  วิธีการประเมินผล 

ใชการสอบปลายภาค โดยขอสอบอัตนัยท่ีเนนการวัดความรูความเขาใจใน

เนื้อหากระบวนวิชาท่ีศึกษาและใชการสังเกตพฤติกรรมการตอบคําถามของนักศึกษาในหองเรียน 



 111 

 

 2.2.3  ดานทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  2.2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

1) สามารถนําความรูดานกฎหมายไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

2) สามารถบูรณาการความรูทางกฎหมายกับศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของได

อยางเหมาะสม 

  2.2.3.2  กลยุทธการสอน 

1)  ใชการบรรยายท่ีมีการวางแผนอยางเปนระบบ ใชวิธีการถามตอบ 

วิเคราะหกรณีศึกษาและระดมความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2)  ใชวิธีการสืบสอบและบรรยายใหผู ศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของ

กฎหมายกับศาสตรอ่ืนๆ 

  2.2.3.3  วิธีการประเมินผล 

ใชการสอบปลายภาค โดยขอสอบอัตนัยท่ีเนนหลักการวิเคราะหหลักการ

ของกฎหมาย  การตีความ และการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมาย 

 2.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดีรวมถึงสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2) มีความรับผิดชอบในหนาท่ี 

  2.2.4.2  วิธีการสอน 

1) มอบหมายใหคนควาหาขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

ผูเรียน 

2) การจัดกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 

  2.2.4.3 วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนระหวางทํากิจกรรม 

2) ผลสําเร็จของงานท่ีมอบหมาย 

 2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ตองพัฒนา 

  2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

1)  สามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

2)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

  2.2.5.2 วิธีการสอน 

1)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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2)  ชี้แนะแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของกับรายวิชาเพ่ือการคนควา 

  2.2.5.3 วิธีการประเมินผล 

1)  สังเกตจากการถามตอบในชั้นเรียน 

2)  สังเกตจากการสื่อสารระหวางผูบรรยายกับผูเรียนผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3)  สังเกตจากการนําเสนองานท่ีมอบหมายในชั้นเรียน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีความซ่ือสัตย สุจริต 

(2)  มีจิตสาธารณะ 

(3)  เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับของสังคม 

(4)  มีคานิยมท่ีเหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย 

2.  ดานความรู 

(1)  เขาใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานและสามารถนําไปประยุกตใช    

(2)  มีความรูความเขาใจสังคมไทยและสังคมโลก 

(3)  การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานท่ีรับผิดชอบ 

(4)  การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล  

3  ดานทักษะทางปญญา 

(1)  การคิด วิเคราะห สังเคราะห บนหลักการของเหตุผล  

(2)  การคิดเชิงมโนทัศน  

(3)  มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

(4)  มุงศึกษาตลอดชีวิต  

4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและยอมรับความแตกตาง  

(2)  มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณและความอดทน  

(3)  พัฒนาตนเองดานการคิดในเชิงบวก  

(4)  ดํารงตนอยูในสังคมท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข  

5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการคิดคํานวณ 

(2)  มีทักษะการใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3)  การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ  

(4)  การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร 

โดยระบุวา         หมายถึงความรับผิดชอบหลัก 

                     หมายถึงความรับผิดชอบรอง 

             เวนวาง    หมายถึงไมเก่ียวของ 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 16 (ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก 7) 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบขณะท่ีผูเรียนกําลังศึกษาอยู 
ใหมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยแยกเปนการทวนสอบในระดับ

รายวิชา (ไมนอยกวารอยละ 25 ของกระบวนวิชาท่ีเปดบรรยายและมีการสอบในภาคการศึกษานั้น) โดยให
ผูเรียนประเมินการเรียนการสอน และใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและ
การประเมินผลใหเปนไปตามแผนการสอน  กับการทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพ่ือทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานภายหลังผูเรียนสําเร็จการศึกษา 
มีการสํารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน โดยผูมีสวนได
เสียไมวาจะเปน คณาจารย ผูเรียน บัณฑิต และผูใชบัณฑิต 
 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี และมีคุณสมบัติตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 16 ขอ 20 และขอ 21 (ดัง

รายละเอียดในภาคผนวก 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1  การปฐมนิเทศอาจารยใหม เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและคณะ 

 1.2  แนะนําอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรของคณะฯ ตลอดจนการเตรียมการ

สอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

 1.3 ใหอาจารยใหมเขารวมกิจกรรมตางๆดานการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 1.4 มีขอมูลเก่ียวกับการจัดการองคความรูในองคกรใหกับอาจารยใหม 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1  สงเสริม สนับสนุน ใหคณาจารยศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ 

 2.2  เพ่ิมพูนทักษะดานการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการวิจัย 

 2.3 สนับสนุนใหมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 2.4 สนับสนุนใหมีการอบรมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมี

จํานวนและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา คือ ไมเกิน 5 ป โดยจะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ให

ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหหลักสูตรใชในงานในปท่ี 6  

  

2.  บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ตามท่ีหลักสูตร

กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ  

1) คุณธรรม จริยธรรม  

2) ความรู  

3) ทักษะทางปญญา  

4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โดยสํารวจจากผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกปและรายงานผลการสํารวจตอทางคณะเพ่ือเปนขอมูลสําหรับ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน  

 

3.  นักศึกษา 

 การศึกษาในหลักสตูรมีการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเขาศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง

วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของนักศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะมี

การประชุมวางแผนเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในดานตางๆ อาทิ การวางแผนการศึกษา การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย การวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจน

สําเร็จการศึกษา 

นอกจากนี้หลักสูตรมีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการและมีกิจกรรม

สงเสริมและพัฒนานักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูและมี

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสูตร 

ท้ังนี้หลักสูตรไดคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับนักศึกษาและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา จึงมีการ

สํารวจการสําเร็จการศึกษา และสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งตอการเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษาและสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปตอกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษา เพ่ือนําผลการ

สํารวจมาปรับปรุง พัฒนาใหดียิ่งข้ึน  
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4.  อาจารย  

 หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยมี

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

 4.1) หลักสูตรมีกลไกในการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร ใหคณะกรรมการวิชาการสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณาจากอาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติดังท่ีกําหนดไว

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หลังจากได

อาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวแลว ใหนํารายชื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาหาก

เห็นชอบจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งตอไป 

 4.2) หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารย โดยกําหนดใหอาจารยประจําทําแผนพัฒนาตนเอง ในเรื่อง

การศึกษาตอ การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหมีคุณสมบัติในการเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ท้ังนี้เพ่ือวางแผนทดแทนอาจารยผูรับผิดหลักสูตรหรืออาจารยประจํา

หลักสูตร ในกรณีท่ีอาจารยผูรับผิดหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการ ลาศึกษาตอหรือมี

เหตุอ่ืนใดท่ีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 4.3) หลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตรทําแผนพัฒนาตนเอง ในเรื่องการศึกษาตอ การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตําแหนง

ทางวิชาการ การเขาอบรมโครงการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนหรือดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหคณะ

จัดสรรงบประมาณหรือดําเนินการสนับสนุนดานอ่ืนๆ เพ่ือใหไปตามแผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารยประจําหลักสูตร 

  4.4) หลักสูตรใหความสําคัญกับผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการรายงานผลการคงอยู

ของอาจารยประจําหลักสูตรทุกปและมีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร

หลักสูตร ในเรื่อง ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารย 

   

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย

และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ  

 หลักสูตรมีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณากําหนดผูสอนจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน 

เสนอตอคณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณาและเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาตอไป 

 หลักสูตรมีการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3) และในการจัดการเรียน

การสอนมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 118 

 หลักสูตรมีการประเมินผูเรียน โดยประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและมีการกํากับการประเมินการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 และ มคอ. 7) 

 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตร ใชสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให ไดแก หองสมุด 

หองปฏิบัติการ ตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส e-books ถายทอดสด การเรียนการสอนในหองเรียน สื่อการเรียน

การสอนสําหรับผูพิการทางหู และสัญญาณ Wi-Fi  เครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอนอ่ืนๆ 
 

 หลักสูตรจัดใหมีการประชุมเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน

กําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน อาทิ ระบบสืบคนขอมูลกฎหมายออนไลน 

นอกจากนี้หลักสูตรยังสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอนจากอาจารย

และนักศึกษาและนําเสนอตอคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้และเปาหมาย 

 

ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

X X X X X 

2. มคอ.2 สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3. จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํา มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบใหครบทุก

รายวิชาท่ีเปดสอน ในกรณีท่ีมีการสอบซอมใหจัดทํา มคอ.5 

และ มคอ.6 ดังนี้ ภาค 1 จัดทําหลังสอบซอม 1 ภาค 2 จัดทํา

หลังสอบภาค 2 (ไมรวมสอบซอม 2) และภาคฤดูรอนจัดทําหลัง

สอบภาคฤดูรอน 

X X X X X 

5. จัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการสอบภาคฤดูรอน  X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้และเปาหมาย 

 

ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

- X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดเขารวมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย

ดานการเรียนการสอน หรือดานท่ีเก่ียวของอยางนอย 1 ครั้ง/ป

การศึกษา 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือดานท่ีเก่ียวของไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - X 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จํานวนตัวบงชี้ตองผานรวมไมนอยกวารอยละ 80  (ขอ) 8 8 8 9 10 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน  

- การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 

- การประชุมคณาจารยในคณะ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

- การสอบถามจากนักศึกษา 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

- ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารย เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การ

ชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผลและการใชสื่อการสอน 

เปนตน 

       - ประเมินโดยตัวอาจารยเอง 

2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน

ภาพรวม เชน  
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     - ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

     - ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร   

     - ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 

3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร  โดย  

- คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

      - คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน  

- การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอคณะกรรมการวิชาการและ

คณะกรรมการประจําคณะ 

- ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

 

---------------------------------------- 
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โครงสรางหลักสูตรอนุปริญญาทางนิติศาสตร 
  

  นักศึกษาสามารถยื่นขออนุปริญญาทางนิติศาสตรได โดยมีหลักเกณฑตามโครงสรางดังนี้ 
 

1.  จํานวนหนวยกิต  107       หนวยกิต 
 

2.  องคประกอบของโครงสรางหลักสูตรอนุปริญญา  มีดังนี้ 
 

2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30    หนวยกิต 

กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาไทย                                         6 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ                             6 หนวยกิต 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6 หนวยกิต 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  74  หนวยกิต 

   กลุมวิชาบังคับ  71    หนวยกิต 

   กลุมวิชาเลือก   3    หนวยกิต 

 2.3      หมวดวิชาเลือกเสรี   3    หนวยกิต    

                                        รวม                         107     หนวยกิต 
 

3. รายวิชาในหมวดตาง ๆ 

 3.1   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30  หนวยกิต ประกอบดวยวิชาใน 5 กลุม ตอไปนี้ 

   

 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

เลือก  2  กระบวนวิชา  3  หนวยกิต  จากกระบวนวิชาตอไปนี้ หนวยกิต 

** PSY1001 จิตวิทยาท่ัวไป  General Psychology 3 (3-0-6) 

 PHI1000 หลักการดํารงชีวิตในสังคม  Principles for living in a Society 3 (3-0-6) 

 PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา  Culture and Religion 3 (3-0-6) 

 PHI1003 ปรัชญาเบื้องตน  Introduction to Philosophy 3 (3-0-6) 

 PHI1005 ตรรกวิทยาเบื้องตน  Introduction in Logic 3 (3-0-6) 

 PHI1007 หลักการใชเหตุผล  Reasoning 3 (3-0-6) 

** HIS1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย  Foundations of Thai Culture 3 (3-0-6) 
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** HIS1001 อารยธรรมตะวันตก 

Western Civilization เลือกกระบวนวิชาในกลุมนี้ เลือกได       

ไม เกิน 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต    

เลือกจากกลุมขางตน อีก 1 กระบวน

วิชา 3 หนวยกิต รวมเปน 6 หนวยกิต 

 

** HIS1002 อารยธรรมตะวันออก 

Eastern Civilization 

3 (3-0-6) 

 HIS1003 อารยธรรมโลก 

World Civilization 

 

  รวม 6 
                  

   

  กลุมวิชาสังคมศาสตร  

 หนวยกิต 

** RAM1000 ความรูคูคุณธรรม  Knowledge and Morality 3 (3-0-9) 
 
 

และเลือก 1 กระบวนวิชา 3 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้  

** ECO1003 เศรษฐศาสตรท่ัวไป  General Economics 3 (3-0-6) 

 POL1100 รัฐศาสตรท่ัวไป   Introduction to Political Science 3 (3-0-6) 

** SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน  
Introduction to Sociology and Anthropology 

3 (3-0-6) 

 SOC2033 
 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
Social and Cultural Change 

3 (3-0-6) 

 SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง    Political Sociology 3 (3-0-6) 
  รวม 6 

  

  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
                      

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้                     หนวยกิต 

 BIO1001 ชีววิทยาเบื้องตน  Introduction to Biology 3 (3-0-9) 

 BIO2202 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา  Life and System Ecology 3 (3-0-9) 

 CMS1004 เคมีในชีวิตประจําวัน Chemistry in Everyday Life 3 (3-0-6) 

 INT1005     

 

ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน   

Introduction to Computer Systems 

3 (3-0-6) 

 MTH1003 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  Basic Mathematics 3 (3-0-6) 

 PHY1001 ฟสิกสเบื้องตน  Introduction to Physics 3 (3-0-6) 

 SCI1003 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  Basic Science 3 (3-0-6) 

** STA1003 สถิติเบื้องตน  Introduction to Statistics 3 (3-0-6) 

 รวม 6 
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  กลุมวิชาภาษาไทย           
 

บังคับใหเรียนวิชาภาษาไทย  2  กระบวนวิชา  ดังนี ้ หนวยกิต 
 THA1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย   

Structure of Thai and Its Usage 

3 (3-0-6) 

 THA1003 การเตรียมเพ่ือพูดและเขียน   

Preparation for Speech and Writing 

3 (3-0-6) 

  รวม 6 

   

  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  6  หนวยกิต 
 

เลือกเรียนภาษาตางประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง 2 กระบวนวิชาติดตอกัน (กระบวนวิชา 3 

หนวยกิต)  รวม 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้ 

หนวยกิต 

** ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน 

Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily 

Life 

3 (2-2-5) 

** ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพทท่ัวไป 

English Sentences and Vocabulary in General Use 

3 (2-2-5) 

** FRE1011 

(FRE1001) 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 

French for Communication 1 

3 (2-2-5) 

** FRE1012 

(FRE1002) 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 

French for Communication 2 

3 (2-2-5) 

** GER1011 

(GER1001)    

ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 

German for Communication 1 

3 (2-2-5) 

** GER1012 

(GER1002)   

ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 

German for Communication 2 

3 (2-2-5) 

** SPN1011 

(SPN1001) 

ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 1 

Spanish for Communication 1 

3 (2-2-5) 

** SPN1012 

(SPN1002) 

ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 2     

Spanish for Communication 2 

3 (2-2-5) 

** JPN1011 

(JPN1001) 

ภาษาญี่ปุนชั้นตน 1 

Basic Japanese 1 

3 (2-2-5) 

** JPN1012 

(JPN1002) 

ภาษาญี่ปุนชั้นตน 2 

Basic Japanese 2 

3 (2-2-5) 

** RUS1011 ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
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(RUS1001) Russian for Communication 1 

** RUS1012 

(RUS1002) 

ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร 2 

Russian for Communication 2 

3 (2-2-5) 

** CHI1001 ภาษาจีน 1 

Chinese 1 

3 (2-2-5) 

** CHI1002 ภาษาจีน 2 

Chinese 2 

3 (2-2-5) 

 MAL1001 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Malay I 

3 (2-2-5) 

 MAL1002 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Malay II 

3 (2-2-5) 

** GRK1011 

(GEK1001) 

ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1 

Greek for Communication 1 

3 (2-2-5) 

** GRK1012 

(GRK1002) 

ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 2 

Greek for Communication 2 

3 (2-2-5) 

 KHM1001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Khmer 1 

3 (2-2-5) 

 KHM1002 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Khmer 2 

3 (2-2-5) 

** MMR1011 

(MMR1001) 

ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Myanmar 1 

3 (2-2-5) 

** MMR1012 

(MMR1002) 

ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Myanmar 2 

3 (2-2-5) 

 LAO1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Lao 1 

3 (2-2-5) 

 LAO1002 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Lao 2 

3 (2-2-5) 

 VNM1001 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Vietnamese 1 

3 (2-2-5) 

 VNM1002 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Vietnamese 2 

3 (2-2-5) 

 KOR1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Korean 1 

3 (2-2-5) 

 KOR1002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Korean 2 

3 (2-2-5) 
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** HIN1001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Hindi 1 

3 (3-0-6) 

** HIN1002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Hindi 2 

3 (3-0-6) 

 ARA1001 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1 

Fundamental Arabic 1 

3 (2-2-5) 

 ARA1002 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2 

Fundamental Arabic 2 

3 (2-2-5) 

 รวม 6 

 

 คําอธิบายความหมายของรหัสวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 

          รหัสวิชา มี 7 หลัก 

 หลักท่ี 1-3   เปนตัวอักษร   สื่อถึงรหัสวิชา   (LAW  หมายถึง  กระบวนวิชากฎหมาย) 

 หลักท่ี 4 เปนตัวเลข สื่อถึงชั้นปของวิชา 

 หลักท่ี 5 เปนตัวเลข สื่อถึงกลุมวิชา   นิติศาสตรเปนเลข  0 (ศูนย) 

 หลักท่ี 6-7 เปนตัวเลข สื่อถึงลําดับของวิชา 

                                                     

3.2    หมวดวิชาเฉพาะ 74 หนวยกิต ดังนี้ 

              3.2.1  กลุมวิชาบังคับ  71 หนวยกิต 

        นักศึกษาคณะนิติศาสตรทุกคนตองเรียนวิชากฎหมายบังคับดังนี้  

 หนวยกิต 

LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน  2 (2-0-4) 

LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน  2 (2-0-4) 

LAW1003  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา  3 (3-0-6) 

LAW2001 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย  3 (3-0-6) 

LAW2002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้   3 (3-0-6) 

** LAW2003   กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง   ลาภมิควรได     3 (3-0-6) 

LAW2004   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3 (3-0-6) 

LAW2005   กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให  2 (2-0-4) 

LAW2006 กฎหมายอาญา 1    3 (3-0-6) 

LAW2007 กฎหมายอาญา 2   3 (3-0-6) 

LAW2008   กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซ้ือ จางแรงงาน  

จางทําของ รับขน 

2 (2-0-4) 
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LAW2009   กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา  

ประนีประนอมยอมความ  การพนันขันตอ 

2 (2-0-4) 

LAW2010   กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคํ้าประกัน จํานอง จํานํา  2 (2-0-4) 

 LAW2011 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา  2 (2-0-4) 

** LAW2012   กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย   2 (2-0-4) 

** LAW2013 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด    2 (2-0-4) 

LAW3001 กฎหมายอาญา 3  3 (3-0-6) 

LAW3002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชนจํากัด    2 (2-0-4) 

** LAW3003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว  3 (3-0-6) 

 LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม    2 (2-0-4) 

LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1    3 (3-0-6) 

 LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1   3 (3-0-6) 

LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2   3 (3-0-6) 

 LAW3008   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2   3 (3-0-6) 

LAW3009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก  3 (3-0-6) 

** LAW3010 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ   2 (2-0-4) 

LAW3011   กฎหมายลักษณะพยาน  2 (2-0-4) 

LAW3012   กฎหมายปกครอง   3 (3-0-6) 
 

 

 

              3.2.2  กลุมวชิาเลือก  3 หนวยกิต         

นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชากฎหมาย 3 หนวยกิต 1 วิชา จากวิชาตอไปนี้          
                                                                                                                                           

LAW3031 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ  3 (3-0-6) 

LAW3032 ปญหาในกฎหมายอาญา  3 (3-0-6) 

** LAW3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  3 (3-0-6) 

LAW3034 นิติเวชศาสตร  3 (3-0-6) 

LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน  3 (3-0-6) 

 LAW3036 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3 (3-0-6) 

LAW3037 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  3 (3-0-6) 

LAW3038 

 

กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดี 

ครอบครัว  

3 (3-0-6) 

LAW3039 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

LAW3040 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  3 (3-0-6) 
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LAW3041 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3 (3-0-6) 

 LAW3042 

    

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด 

ของเจาหนาท่ี  

3 (3-0-6) 

LAW3043  กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน  3 (3-0-6) 

LAW3044 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ  3 (3-0-6) 

LAW3045 สัญญาของฝายปกครอง  3 (3-0-6) 

LAW3046 กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ  3 (3-0-6) 

LAW3047 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ  3 (3-0-6) 

** LAW3048 

(LAW2037) 

สังคมวิทยาทางกฎหมาย 3 (3-0-6) 

LAW3049 กฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะ 3 (3-0-6) 

LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ  3 (3-0-6) 

LAW3051 กฎหมายรัฐสภา  3 (3-0-6) 

LAW3052 กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง  3 (3-0-6) 

LAW3053 กฎหมายเลือกตั้ง  3 (3-0-6) 

LAW3054 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการคลังของรัฐ 3 (3-0-6) 

** LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 

LAW3056 กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 3 (3-0-6) 

** LAW3057 

(LAW2031) 

กฎหมายโรมันเบื้องตน  3 (3-0-6) 

** LAW3058 

(LAW2033) 

กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบื้องตน 

 

3 (3-0-6) 

** LAW3059 

(LAW2034) 

สถาบนักฎหมายอเมริกัน  

 

3 (3-0-6) 

** LAW3060 

(LAW2035) 

กฎหมายอิสลาม  

 

3 (3-0-6) 

** LAW3061 

(LAW2040)   

กฎหมายแพงเปรียบเทียบ  

 

3 (3-0-6) 

** LAW3062 

(LAW2041)   

กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ  

 

3 (3-0-6) 

** LAW3063 

(LAW2042) 

สัญญาสําคัญทางธุรกิจ 

 

3 (3-0-6) 

** LAW3064 

(LAW2043) 

ปญหาในกฎหมายแพง  

 

3 (3-0-6) 
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** LAW3065 

(LAW2048) 

การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ 

  

3 (3-0-6) 

* LAW3066 หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 

LAW4031 กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ  3 (3-0-6) 

LAW4032 กฎหมายอาเซียน  3 (3-0-6) 

  LAW4033 ปญหากฎหมายระหวางประเทศ  3 (3-0-6) 

LAW4034 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล  3 (3-0-6) 

LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

LAW4036 กฎหมายพาณิชยนาวี  3 (3-0-6) 

** LAW4037 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2   3 (3-0-6) 

 LAW4038 กฎหมายศุลกากร  3 (3-0-6) 

 LAW4043 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย  3 (3-0-6) 

LAW4044 กฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีดิน  3 (3-0-6) 

LAW4045 กฎหมายวาดวยการเกษตร 3 (3-0-6) 

LAW4046 กฎหมายเก่ียวกับการขนสงและจราจร  3 (3-0-6) 

LAW4047 กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 

LAW4048 กฎหมายทหาร  3 (3-0-6) 

LAW4049 กฎหมายอากาศ  3 (3-0-6) 

LAW4050 กฎหมายสิ่งแวดลอม  3 (3-0-6) 

LAW4051 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  3 (3-0-6) 

LAW4052 การใชและการตีความกฎหมาย  3 (3-0-6) 

LAW4053 กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร  3 (3-0-6) 

 LAW4054 หลักการบัญชีนักกฎหมาย 3 (3-0-6) 

LAW4055 ภาษากฎหมายไทย  3 (3-0-6) 

LAW4056 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย  3 (3-0-6) 

LAW4057 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักกฎหมาย  3 (3-0-6) 

LAW4058 ภาษาเยอรมันสําหรับนักกฎหมาย  3 (3-0-6) 

 LAW4059 การเจรจาตอรอง 3 (3-0-6) 

 LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซียน 3 (3-0-6) 

 * LAW4061 กฎหมายสหภาพยุโรป 3 (3-0-6) 

** LAW4062 

(LAW2032) 

ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก  

 

3 (3-0-6) 

** LAW4063  

(LAW2036) 

สิทธิมนุษยชน  

 

3 (3-0-6) 
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** LAW4064 

(LAW2038) 

เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 

 

3 (3-0-6) 

** LAW4065 

(LAW2039) 

สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย  

 

3 (3-0-6) 

** LAW4066 

(LAW2044) 

กฎหมายเศรษฐกิจ  

 

3 (3-0-6) 

** LAW4067 

(LAW2045) 

กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครองผูบริโภค 

 

3 (3-0-6) 

** LAW4068 

(LAW2046) 

กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา 

 

3 (3-0-6) 

* LAW4069 ปญหาในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

* LAW4070 กฎหมายการคาระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 

* LAW4071 กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

* LAW4072 กฎหมายการแพทย 3 (3-0-6) 

* LAW4073 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

* LAW4074 นิติเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6) 

* LAW4075  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายกีฬา 3 (3-0-6) 

** LAW4076 

(LAW4039) 

กฎหมายเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต  

 

3 (3-0-6) 

** LAW4077 

(LAW4040) 

กฎหมายเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 

 

3 (3-0-6) 

** LAW4078 

(LAW4041) 

กฎหมายภาษีทองถ่ิน 

 

3 (3-0-6) 

** LAW4079 

(LAW4042) 

กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีภาษีอากร  

 

3 (3-0-6) 

* LAW4080 การวางแผนภาษีเบื้องตนสําหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) 

* LAW4081 ระบบภาษีเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

* LAW4082 กฎหมายภาษีการรับมรดกและการให 3 (3-0-6) 

* LAW4083 กฎหมายภาษีระหวางประเทศเบื้องตน 3 (3-0-6) 

** LAW4084 

(LAW2049) 

กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน  

 

3 (3-0-6) 

** LAW4085 

(LAW2050)  

กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน  

 

3 (3-0-6) 
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 ** LAW4086 

(LAW2051) 

กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 

3 (3-0-6) 

** LAW4087 

(LAW2047) 

ปญหาในกฎหมายพาณิชย  

 

3 (3-0-6) 

 

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต              

  นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได ท่ีเปดสอนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 1 กระบวน

วิชากระบวนวิชาละ 3 หนวยกิต    ยกเวน  วิชากฎหมายท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอ่ืนไดแก LAW1004,  

LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW2016, LAW3013, LAW3014, LAW3015, LAW3016 แ ล ะ

กระบวนวิชากฎหมายท่ีระบุเทียบวิชาไวเฉพาะ LW ซ่ึงระบุอนุญาตใหลงทะเบียนไดเฉพาะนักศึกษารหัส

ประจําตัว 47-51 ไดแก LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4014, LAW4015, LAW4016, LAW4017  

หรือนักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา RAM3000 สหกิจศึกษา  จํานวน 9 หนวยกิต ท้ังนี้  ใหเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  และหลักเกณฑของคณะกรรมการประจําคณะ

นิติศาสตร 

---------------------------------------------------------------------- 
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4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum  Mapping) 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีความซ่ือสัตย สุจริต 

(2)  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(3)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับของสังคม 

2.  ดานความรู 

(1)  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและเจตนารมณของกฎหมายในกระบวน

วิชาท่ีศึกษา    

(2)  มีความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3  ดานทักษะทางปญญา 

(1)  สามารถนําความรูกฎหมายไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

(2)  สามารถบูรณาการความรูทางกฎหมายกับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ความเปนผูนําและผูตามท่ีดี รวมถึงสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(2)  มีความรับผิดชอบในหนาท่ี 

5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(2)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

โดยระบุวา         หมายถึงความรับผิดชอบหลัก 

                     หมายถึงความรับผิดชอบรอง 

             เวนวาง    หมายถึงไมเก่ียวของ  

และแสดงรายละเอียดไวในภาคผนวก 1 

 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping) 
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ภาคผนวก 1 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีความซ่ือสัตย สุจริต 
(2)  มีจิตสาธารณะ 
(3)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับของสังคม 
(4)  มีคานิยมท่ีเหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย 

2.  ดานความรู 
(1)  เขาใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานและสามารถนําไปประยุกตใช    
(2)  มีความรูความเขาใจสังคมไทยและสังคมโลก 
(3)  การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานท่ีรับผิดชอบ 
(4)  การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล  

3  ดานทักษะทางปญญา 
(1)  การคิด วิเคราะห สังเคราะห บนหลักการของเหตุผล  

(2)  การคิดเชิงมโนทัศน  

(3)  มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

(4)  มุงศึกษาตลอดชีวิต  

4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและยอมรับความแตกตาง  

(2)  มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณและความอดทน  

(3)  พัฒนาตนเองดานการคิดในเชิงบวก  

(4)  ดํารงตนอยูในสังคมท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข  

5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการคิดคํานวณ 

(2)  มีทักษะการใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3)  การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ  
(4)  การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร 

โดยระบุวา         หมายถึงความรับผิดชอบหลัก 
                     หมายถึงความรับผิดชอบรอง 
             เวนวาง    หมายถึงไมเก่ียวของ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง เวนวาง หมายถึงไมเกี่ยวของ 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.
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กลุมวิชามนุษยศาสตร 

** HIS1001      (3)                     
** HIS1002      (3)                     
 HIS1003      (3)                     

** HIS1201      (3)                     
 PHI1000      (3)                     
 PHI1001      (3)                     
 PHI1003      (3)                     

 PHI1005      (3)                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 PHI1007      (3)                     

กลุมวิชาภาษาไทย 

 THA1001     (3)                     

 THA1003     (3)                     

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

** RAM1000     (3)                     
** ECO1003     (3)                     

 POL1100     (3)                     

** PSY1001      (3)                     
** SOC1003     (3)                     
 SOC2033     (3)                     
 SOC4077     (3)                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร 

 BIO1001      (3)                     
 BIO2202      (3)                     
 CMS1004     (3)                     
 INT1005      (3)                     
 MTH1003    (3)                          

 PHY1001     (3)                     

 SCI1003      (3)                     
** STA1003     (3)                     

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

 ARA1001     (3)                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.
1 

มีค
วา

มซื่
อสั

ตย
สุจ

ริต
 

1.
2 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณ
ะ 

1.
3 

เค
าร

พใ
นร

ะเ
บีย

บแ
ละ

กฎ
เก

ณ
ฑข

อง
อง

คก
รแ

ละ
สัง

คม
 

1.
4 

มีค
าน

ิยม
ที่เ

หม
าะ

สม
ใน

กา
รจ

รร
โล

งว
ัฒ

นธ
รร

มไ
ทย

 

2.
1 

เข
าใ

จห
ลัก

กา
รแ

ละ
ทฤ

ษฎ
ีพื้น

ฐา
นแ

ละ
สา

มา
รถ

นํา
ไป

ปร
ะย

ุกต
ใช

 

2.
2 

มีค
วา

มรู
คว

าม
เข

าใ
จสั

งค
มไ

ทย
แล

ะสั
งค

มโ
ลก

 

2.
3 

กา
รน

ําค
วา

มรู
มา

ปรั
บใ

ชใ
หเ

หม
าะ

สม
กับ

สถ
าน

กา
รณ

/ง
าน

ที่รั
บผิ

ดช
อบ

 

2.
4 

กา
รแ

กป
ญ

หา
โด

ยใ
ชค

วา
มรู

แล
ะเ

หตุ
ผล

 

3.
1 

กา
รคิ

ด 
วิเ

คร
าะ

ห 
สัง

เค
รา

ะห
 บ

นห
ลัก

กา
รข

อง
เห

ตุผ
ล 

3.
2 

กา
รคิ

ดเ
ชิง

มโ
นท

ัศน
 

3.
3 

มีค
วา

มใ
ฝรู

 ติ
ดต

าม
กา

รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
เพ

ื่อพ
ัฒ

นา
ตน

เอ
ง

อย
าง

ตอ
เน

ื่อง
 

3.
4 

มุง
ศึก

ษา
ตล

อด
ชีว

ิต 

4.
1 

รับ
ฟง

คว
าม

คิด
เห

็นข
อง

ผูอ
ื่นแ

ละ
ยอ

มรั
บค

วา
มแ

ตก
ตา

ง 

4.
2 

มีว
ุฒิ

ภา
วะ

ทา
งอ

าร
มณ

 ม
ีคว

าม
สา

มา
รถ

ใน
กา

รป
รับ

ตัว
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
แล

ะค
วา

มอ
ดท

น 

4.
3 

พัฒ
นา

ตน
เอ

งด
าน

กา
รคิ

ดใ
นเ

ชิง
บว

ก 

4.
4 

ดํา
รง

ตน
อย

ูใน
สัง

คม
ที่ม

ีคว
าม

แต
กต

าง
ทา

งว
ัฒ

นธ
รร

มไ
ด

อย
าง

มีค
วา

มสุ
ข 

5.
1 

มีท
ักษ

ะใ
นก

าร
คิด

คํา
นว

ณ
 

5.
2 

มีท
ักษ

ะก
าร

ใช
ภา

ษา
ได

อย
าง

มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
 

5.
3 

กา
รใ

ชภ
าษ

าเ
พื่อ

กา
รสื่

อส
าร

ได
อย

าง
เห

มา
ะส

มก
ับ

สถ
าน

กา
รณ

 

5.
4 

กา
รรู

เท
าท

ันสื่
อแ

ละ
ขอ

มูล
ขา

วส
าร

 

 ARA1002     (3)                     
** CHI1001      (3)                     

** CHI1002      (3)                     

** ENG1001     (3)                     

** ENG1002     (3)                     

** FRE1011      (3)                     

** FRE1012      (3)                     

** GER1011     (3)                     

** GER1012     (3)                     

** GRK1011     (3)                     

** GRK1012     (3)                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มณ

 ม
ีคว

าม
สา

มา
รถ

ใน
กา

รป
รับ

ตัว
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
แล

ะค
วา

มอ
ดท

น 

4.
3 

พัฒ
นา

ตน
เอ

งด
าน

กา
รคิ

ดใ
นเ

ชิง
บว

ก 

4.
4 

ดํา
รง

ตน
อย

ูใน
สัง

คม
ที่ม

ีคว
าม

แต
กต

าง
ทา

งว
ัฒ

นธ
รร

มไ
ด

อย
าง

มีค
วา

มสุ
ข 

5.
1 

มีท
ักษ

ะใ
นก

าร
คิด

คํา
นว

ณ
 

5.
2 

มีท
ักษ

ะก
าร

ใช
ภา

ษา
ได

อย
าง

มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
 

5.
3 

กา
รใ

ชภ
าษ

าเ
พื่อ

กา
รสื่

อส
าร

ได
อย

าง
เห

มา
ะส

มก
ับ

สถ
าน

กา
รณ

 

5.
4 

กา
รรู

เท
าท

ันสื่
อแ

ละ
ขอ

มูล
ขา

วส
าร

 

** HIN1001      (3)                     
** HIN1002      (3)                     
** JPN1011      (3)                     

** JPN1012      (3)                     

 KHM1001     (3)                     
 KHM1002     (3)                     
 KOR1001     (3)                     

 KOR1002     (3)                     

 LAO1001     (3)                     
 LAO1002     (3)                     
 MAL1001     (3)                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.
1 

มีค
วา

มซื่
อสั

ตย
สุจ

ริต
 

1.
2 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณ
ะ 

1.
3 

เค
าร

พใ
นร

ะเ
บีย

บแ
ละ

กฎ
เก

ณ
ฑข

อง
อง

คก
รแ

ละ
สัง

คม
 

1.
4 

มีค
าน

ิยม
ที่เ

หม
าะ

สม
ใน

กา
รจ

รร
โล

งว
ัฒ

นธ
รร

มไ
ทย

 

2.
1 

เข
าใ

จห
ลัก

กา
รแ

ละ
ทฤ

ษฎ
ีพื้น

ฐา
นแ

ละ
สา

มา
รถ

นํา
ไป

ปร
ะย

ุกต
ใช

 

2.
2 

มีค
วา

มรู
คว

าม
เข

าใ
จสั

งค
มไ

ทย
แล

ะสั
งค

มโ
ลก

 

2.
3 

กา
รน

ําค
วา

มรู
มา

ปรั
บใ

ชใ
หเ

หม
าะ

สม
กับ

สถ
าน

กา
รณ

/ง
าน

ที่รั
บผิ

ดช
อบ

 

2.
4 

กา
รแ

กป
ญ

หา
โด

ยใ
ชค

วา
มรู

แล
ะเ

หตุ
ผล

 

3.
1 

กา
รคิ

ด 
วิเ

คร
าะ

ห 
สัง

เค
รา

ะห
 บ

นห
ลัก

กา
รข

อง
เห

ตุผ
ล 

3.
2 

กา
รคิ

ดเ
ชิง

มโ
นท

ัศน
 

3.
3 

มีค
วา

มใ
ฝรู

 ติ
ดต

าม
กา

รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
เพ

ื่อพ
ัฒ

นา
ตน

เอ
ง

อย
าง

ตอ
เน

ื่อง
 

3.
4 

มุง
ศึก

ษา
ตล

อด
ชีว

ิต 

4.
1 

รับ
ฟง

คว
าม

คิด
เห

็นข
อง

ผูอ
ื่นแ

ละ
ยอ

มรั
บค

วา
มแ

ตก
ตา

ง 

4.
2 

มีว
ุฒิ

ภา
วะ

ทา
งอ

าร
มณ

 ม
ีคว

าม
สา

มา
รถ

ใน
กา

รป
รับ

ตัว
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
แล

ะค
วา

มอ
ดท

น 

4.
3 

พัฒ
นา

ตน
เอ

งด
าน

กา
รคิ

ดใ
นเ

ชิง
บว

ก 

4.
4 

ดํา
รง

ตน
อย

ูใน
สัง

คม
ที่ม

ีคว
าม

แต
กต

าง
ทา

งว
ัฒ

นธ
รร

มไ
ด

อย
าง

มีค
วา

มสุ
ข 

5.
1 

มีท
ักษ

ะใ
นก

าร
คิด

คํา
นว

ณ
 

5.
2 

มีท
ักษ

ะก
าร

ใช
ภา

ษา
ได

อย
าง

มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
 

5.
3 

กา
รใ

ชภ
าษ

าเ
พื่อ

กา
รสื่

อส
าร

ได
อย

าง
เห

มา
ะส

มก
ับ

สถ
าน

กา
รณ

 

5.
4 

กา
รรู

เท
าท

ันสื่
อแ

ละ
ขอ

มูล
ขา

วส
าร

 

 MAL1002     (3)                     
** MMR1011    (3)                     
** MMR1012    (3)                     
** RUS1011     (3)                     

** RUS1012     (3)                     

** SPN1011     (3)                     

** SPN1012     (3)                     

 VNM1001    (3)                     
 VNM1002    (3)                     
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีความซ่ือสัตย สุจริต 
(2)  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(3)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับของสังคม 

2.  ดานความรู 
(1)  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและเจตนารมณของกฎหมายในกระบวนวิชาท่ีศึกษา    
(2)  มีความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3  ดานทักษะทางปญญา 
(1)  สามารถนําความรูกฎหมายไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
(2)  สามารถบูรณาการความรูทางกฎหมายกับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  ความเปนผูนําและผูตามท่ีดี รวมถึงสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(2)  มีความรับผิดชอบในหนาท่ี 

5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  สามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
(2)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

โดยระบุวา         หมายถึงความรับผิดชอบหลัก 
                     หมายถึงความรับผิดชอบรอง 
             เวนวาง    หมายถึงไมเก่ียวของ 

 

 



(141) 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง เวนวาง หมายถึงไมเกี่ยวของ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

 LAW1001  หลักกฎหมายมหาชน 2            

 LAW1002  หลักกฎหมายเอกชน 2            
 LAW1003  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 3            

 LAW2001  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย 3            

 LAW2002  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี ้ 3            
 LAW2003  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได     3            

 LAW2004  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3            

 LAW2005  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย  แลกเปลี่ยน ให 2            

 LAW2006  กฎหมายอาญา 1 3            
 LAW2007  กฎหมายอาญา 2 3            

 LAW2008  แพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน  จางทําของ รับขน 2            
 LAW2009  แพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอม

ยอมความ  การพนันขันตอ 
2            

 LAW2010  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย คํ้าประกัน จํานอง จํานํา 2            

 LAW2011  แพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา 2            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

** LAW2012  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ประกันภัย 2            
 LAW2013  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัว๋เงิน  บญัชีเดนิสะพัด 2            
 LAW3001  กฎหมายอาญา 3 3            

 LAW3002  กฎหมายแหงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชนจํากัด 2            
** LAW3003  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 3            

 LAW3004  พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 2            

 LAW3005  กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง 1 3            

 LAW3006  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3            

 LAW3007  กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง  2 3            
 LAW3008  กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 2 3            

 LAW3009  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก 3            

** LAW3010  กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ 2            
 LAW3011  กฎหมายลกัษณะพยาน 2            

 LAW3012  กฎหมายปกครอง 3            

 LAW3031  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ 3            
 LAW3032  ปญหาในกฎหมายอาญา 3            

** LAW3033  อาชญาวทิยาและทณัฑวิทยา 3            



(143) 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

 LAW3034  นิติเวชศาสตร 3            

 LAW3035  การสืบสวนและสอบสวน 3            

 LAW3036  ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3            

 LAW3037  ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 3            
 LAW3038  เก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน และวิธพีิจารณาคดีครอบครัว 3            

 LAW3039  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3            

 LAW3040  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3            

 LAW3041  ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดปีกครอง 3            

 LAW3042  กฎหมายวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่

3            

 LAW3043  กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน 3            

 LAW3044  การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 3            

 LAW3045  สัญญาของฝายปกครอง 3            

 LAW3046  กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ 3            

 LAW3047  กฎหมายรัฐวิสาหกิจ 3            

** LAW3048  สังคมวิทยาทางกฎหมาย  
(LAW2037) 

3            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

 LAW3049  กฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะ 3            
 LAW3050  กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ 3            

 LAW3051  กฎหมายรัฐสภา 3            

 LAW3052  กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง 3            

 LAW3053  กฎหมายเลือกตั้ง 3            

 LAW3054  กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการคลงัของรัฐ 3            

** LAW3055  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3            

 LAW3056  กฎหมายวาดวยอนญุาโตตลุาการ 3            

** LAW3057  กฎหมายโรมันเบื้องตน  
(LAW2031) 

3            

** LAW3058  กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบื้องตน  
(LAW2033) 

3            

** LAW3059  สถาบันกฎหมายอเมริกัน 
(LAW2034) 

3            

** LAW3060  กฎหมายอิสลาม 
(LAW2035) 

3            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

** LAW3061  กฎหมายแพงเปรียบเทียบ 
(LAW2040) 

3            

** LAW3062  กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ 
(LAW2041) 

3            

** LAW3063  สัญญาสําคัญทางธรุกิจ 
(LAW2042) 

3            

** LAW3064  ปญหาในกฎหมายแพง 
(LAW2043) 

3            

** LAW3065  การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ 
(LAW2048) 

3            

* LAW3066  หลักวิธพีิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 3            

 LAW4001  กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได 2            
 LAW4002  การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 2            
 LAW4003  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3            

 LAW4004  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3            

 LAW4005  หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 2            

 LAW4006  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

 LAW4007  นิติปรัชญา 2            

 LAW4008  กฎหมายที่ดิน 2            
 LAW4009  กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 1 2            
 LAW4010  กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2            

 LAW4031  กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ 3            

 LAW4032  กฎหมายอาเซียน 3            

 LAW4033  ปญหากฎหมายระหวางประเทศ 3            
 LAW4034  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล 3            

 LAW4035  กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3            
 LAW4036  กฎหมายพาณิชยนาว ี 3            

 LAW4037  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2 3            
 LAW4038  กฎหมายศุลกากร 3            

 LAW4043  กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3            
 LAW4044  กฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดนิ 3            
 LAW4045  กฎหมายวาดวยการเกษตร 3            

 LAW4046  กฎหมายเก่ียวกับการขนสงและจราจร 3            
 LAW4047  กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม 3            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

 LAW4048  กฎหมายทหาร  3            

 LAW4049  กฎหมายอากาศ 3            
 LAW4050  กฎหมายสิ่งแวดลอม 3            

 LAW4051  การรางกฎหมายและกระบวนการนิตบิัญญัต ิ 3            

 LAW4052  การใชและการตีความกฎหมาย 3            

 LAW4053  กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 3            
 LAW4054  หลักการบัญชสีําหรับนักกฎหมาย 3            

 LAW4055  ภาษากฎหมายไทย 3            

 LAW4056  ภาษาอังกฤษสาํหรับนกักฎหมาย 3            
 LAW4057  ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับนักกฎหมาย 3            

 LAW4058  ภาษาเยอรมันสาํหรับนักกฎหมาย 3            

 LAW4059  การเจรจาตอรอง 3            
 LAW4060  กฎหมายประชาคมอาเซียน 3            
* LAW4061  กฎหมายสหภาพยุโรป 3            
** LAW4062  ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลกั 

(LAW2032)  
3            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

** LAW4063  สิทธิมนุษยชน 
(LAW2036)  

3            

** LAW4064  เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 
(LAW2038) 

3            

** LAW4065  สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 
(LAW2039)  

3            

** LAW4066  กฎหมายเศรษฐกิจ  
(LAW2044) 

3            

** LAW4067  กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครองผูบริโภค 
(LAW2045) 

3            

** LAW4068  กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสนิคา 
(LAW2046) 

3            

* LAW4069  ปญหาในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 3            

* LAW4070  กฎหมายการคาระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจทิัล 3            

* LAW4071  กฎหมายบริษัทเปรียบเทยีบ 3            
* LAW4072  กฎหมายการแพทย 3            
* LAW4073  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ 3            

* LAW4074  นิติเศรษฐศาสตร 3            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

* LAW4075  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายกีฬา 3            

** LAW4076  กฎหมายเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต 
(LAW4039)  

3            

** LAW4077  กฎหมายเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 
(LAW4040) 

3            

** LAW4078  กฎหมายภาษีทองถ่ิน 
(LAW4041) 

3            

** LAW4079  กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีภาษีอากร 
(LAW4042)  

3            

* LAW4080  การวางแผนภาษีเบือ้งตนสําหรับธุรกิจ 3            
* LAW4081  ระบบภาษีเปรียบเทียบ 3            

* LAW4082  กฎหมายภาษีการรับมรดกและการให 3            
* LAW4083  กฎหมายภาษีระหวางประเทศเบื้องตน 3            
** LAW4084  กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงนิ 

(LAW2049) 
3            

** LAW4085  กฎหมายเก่ียวกับการลงทนุ 
(LAW2050) 

3            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ) 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

** LAW4086  กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(LAW2051) 

3            

** LAW4087  ปญหาในกฎหมายพาณิชย 
(LAW2047) 

3            
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กระบวนวิชากฎหมายท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาท่ีใชหลักสูตรเกา (LW) และยังคงศึกษาอยูลงทะเบียนเรียน 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

 LAW4011  ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 3            

 LAW4012  กฎหมายท่ีดิน 3            
 LAW4013  กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร 3            
 LAW4014  การวาความ 3            
 LAW4015  กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 3            
 LAW4016  กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3            

 LAW4017  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3            
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กระบวนวิชากฎหมายท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาตางคณะ (หามนักศึกษาคณะนิติศาสตรลงทะเบียนเรียน) 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

วิชา 

หนวยกิต 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

** LAW1004  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 3            

 LAW1005  กฎหมายอาญา ภาค 1 3            

 LAW2014  กฎหมายอาญา ภาค 2-3 3            

** LAW2015  กฎหมายธุรกิจ 1 3            

* LAW2016  กฎหมายธุรกิจ 3            

 LAW3013  กฎหมายแพง 3            
 LAW3014  กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 3            

 LAW3015  กฎหมายธุรกิจ 2     3            

 LAW3016  กฎหมายปกครอง (สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร) 3            

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 2  
 

ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของ 

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสตูร 
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ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ช่ือ-สกุล  นายสมชาย  กษิติประดิษฐ 

คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

Diplome Universitaire de 

Recherche (DROIT), (Mention 

Tres Honorable) 

Droit du Development Nice University France 2530 

น.บ. - มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2521 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

 ตํารา 

 สมชาย  กษิติประดิษฐ. (2557). LAW2036/LAW4063 สทิธิมนุษยชน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ: 378 หนา. ISBN978-616-318-698-0. 

ภาระงานสอน 

 LAW2008 : กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซ้ือ จางแรงงาน จางทําของ รับขน 

 LAW3003 : กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 

 LAW4004 : กฎหมายแรงงาน และประกันสังคม 

 LAW4063 : สิทธิมนุษยชน 
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ช่ือ-สกุล  นายสุเมธ  จานประดับ 

คุณวุฒิ   

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

น.ม. - มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2538 

เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2520 

น.บ. - มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2519 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

 ตํารา 

 สุเมธ  จานประดับ. (2557). LAW2032/LAW4062  ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ: 196 หนา. ISBN 

978-616-318-607-2. 

ภาระงานสอน 

 LAW2012 : กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย 

 LAW3015 : กฎหมายธุรกิจ 2 

 LAW4011 : ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 
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ช่ือ-สกุล  นางฐิติพร  ลิ้มแหลมทอง 

คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเรจ็การศึกษา 

น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2537 

น.บ. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2531 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

 ตํารา 

 ฐิติพร  ลิ้มแหลมทอง. (2557). LAW1004 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ: 229 หนา. ISBN 978-616-318-543-3. 

ภาระงานสอน 

 LAW1004 : ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 

 LAW3016 : กฎหมายปกครอง   

 LAW3042 : กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

 LAW3049 : กฎหมายเก่ียวกับบรกิารสาธารณะ 

 LAW3052 : กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง 
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ช่ือ-สกุล  นายรติชัย  รถทอง 

คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

Ph.D. Doctor of Philosophy (Tax Law) Brunel University London U.K. 2559 

Certificate English legal Methods University of Cambridge U.K. 2552 

LL.M. International Law University of Hull U.K. 2545 

น.บ. - มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2537 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

 ตํารา 

 รติชัย รถทอง. (2559). LAW1003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ: 666 หนา. ISBN 978-616-414-167-

4. 

ภาระงานสอน 

 LAW1003 : กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 

 LAW4001 : กฎหมายภาษีเงินได 

 LAW4077 : กฎหมายภาษีมูลคาเพ่ิม 

 LAW4071 : กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ 

 LAW4081 : ระบบภาษีเปรียบเทียบ 

 LAW4082 : กฎหมายภาษีการรับมรดกและการให 
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ช่ือ-สกุล  นางพัชรดา  เอ้ือวรรณกิจ 

คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

น.ม. - มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2550 

เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2545 

น.บ. - มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2544 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ  

 ตํารา 

 พัชรดา  เอ้ือวรรณกิจ. (2558). LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ: 204 หนา. ISBN 978-616-318-705-5. 

ภาระงานสอน 

 LAW3004  : พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

 LAW3011  : กฎหมายลักษณะพยาน 

 LAW4001  : กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได 

 LAW4002  : การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 
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ช่ือ-สกุล  นายธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท 

คุณวุฒิ  

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

น.ด. - สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

ไทย 2556 

น.ม. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2547 

ประกาศนียบัตร กฎหมายทรัพยสินทางปญญา สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ไทย 2544 

เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2544 

น.บ. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2543 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

 ตํารา  

 ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท. (2557). LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ: 251 หนา. ISBN 978-616-318-504-4. 

ภาระงานสอน 

 LAW2041 : กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ 

 LAW2043 : ปญหาในกฎหมายแพง  

 LAW3006 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

 LAW3008 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
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ชื่อ-สกุล  นางชนกพร  พรหมปนชมพู 

คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

LL.M. Environmental and Natural 

Resource Law 

University of Oregon U.S.A. 2554 

เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2553 

น.ม. - มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไทย 2552 

LL.M. International Commercial Law The University  of Kent at Canterbury U.K. 2540 

น.บ. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2538 

ตําแหนงทางวิชาการ - 

ผลงานทางวิชาการ 

 ชนกพร  พรหมปนชมพู. (2559). การบังคับใชไซเตสในประเทศไทย บทวิเคราะหระบบกฎหมายท่ีควบคุมการคาลิงใหญ ชะนี และชนิดสัตวตามบัญชีไซเตส. TRAFFIC REPORT 

พฤศจิกายน 2559. หนา 1-28. TRAFFIC Southeast Asia Regional Office. 

ภาระงานสอน 

 LAW2010 : กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคํ้าประกัน จํานอง จํานํา 

 LAW2011 : กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา 

 LAW4005 : หลักวชิาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 

 LAW4045 : กฎหมายวาดวยการเกษตร 

 LAW4050 : กฎหมายสิ่งแวดลอม 
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ช่ือ-สกุล  นางสาวภัทรวรรณ  ทองใหญ 

คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2553 

M.Sc. Criminal Justice Policy The London School of Economics and 

Political Science 

U.K. 2551 

น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ไทย 2548 

ตําแหนงทางวิชาการ - 

ผลงานทางวิชาการ  

 ภัทรวรรณ ทองใหญ. (2558). ยุทธศาสตรการจัดตั้งองคกรวิชาชีพโนตารีในประเทศไทย. วารสารกระบวนการยุติธรรม ปท่ี 8 เลมท่ี 3 กันยายน - ธนัวาคม 2558. หนา 45-64. 

กรุงเทพฯ: สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. ISSN 1906-3253 

ภาระงานสอน 

 LAW2002 : กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้ 

 LAW3008 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

 LAW3010 : กฎหมายลมละลาย 

 LAW3033 : อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
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ช่ือ-สกุล  นายภัทระ  ลิมปศิระ 
คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

Certificate of Summer Academy at the 
International Tribunal for the Law of the Sea 

- International Foundation for the Law of 
the Sea 

Germany 2558 

Certificate of Policy and Regulation in the 
Broadband Environment - An implementation 

perspective on key options 

- International Telecommunication Union ไทย 2556 

Certificate of United Nations Regional Course 
in International Law 

- The Codification Division of the United 
Nations Office of Legal Affairs 

ไทย 2556 

วุฒิบัตรผูชวยและผูปฏบิัติงานของสมาชิกรัฐสภา - สถาบนัพระปกเกลา ไทย 2556 

Certificate of Summer Course on Space Law 
and Policy 

- European Centre for Space Law Spain 2553 

Certificate of Honors - Xiamen Academy of International Law China 2553 

น.ม. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2553 

ใบอนุญาตทนายความ - สภาทนายความ ไทย 2551 

น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2550 

ตําแหนงทางวิชาการ - 
ผลงานทางวิชาการ  

ภัทระ ลิมปศิระ. (2559). การกําเนิดปฏิญญาสากลวาดวยมนุษยชน. วารสารบทบัณฑิตย เลมท่ี 72 ตอนท่ี 2 ฉบับเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559. หนา 1-43. กรุงเทพฯ:       
เนติบัณฑิตยสภา. ISSN 0857-2992 
ภาระงานสอน 

LAW4002 : การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย  LAW4003 : กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 
LAW4033 : ปญหากฎหมายระหวางประเทศ    LAW4060 : กฎหมายประชาคมอาเซียน 
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ช่ือ-สกุล  นายสิทธิภาคย  ภูริสินสิทธิ ์

คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

LL.M. - Boston University U.S.A. 2556 

Executive Certificate Management and Leadership MIT Sloan School of Management U.S.A. 2556 

เนติบัณฑิตไทย - เนติบัณฑิตยสภา ไทย 2555 

น.บ. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย 2554 

ตําแหนงทางวิชาการ - 

ผลงานทางวิชาการ 

 สิทธิภาคย ภูริสินสิทธิ์. (2560). รูปแบบองคกรธุรกิจในประเทศไทย. วารสารรามคําแหงฉบับนิติศาสตร ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือน 1 กรกฎาคม - 3 ธันวาคม 2560. หนา 127-165. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ISSN 2286-8518. 

ภาระงานสอน 

 LAW1002 : หลักกฎหมายเอกชน 

 LAW1003 : กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 

 LAW3002 : กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชนจํากัด 

 LAW4084 : กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน 



 

 

 

 

ภาคผนวก 3  
 

กรรมการพัฒนาหลักสตูร 







 

 

 

ภาคผนวก 4 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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ภาคผนวก 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

 

ความแตกตางของจํานวนหนวยกิต 

 

โครงสราง หลักสูตร 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร 

พ.ศ. 2555 

จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร 139 140 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 31 

  หมวดวิชาเฉพาะ    103 103 

- กลุมวิชาบังคับ 94 94 

- กลุมวิชาเลือก 9 9 

หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 
 

 

ความแตกตางของสาขาวิชา 

 

หลักสูตร 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร 

พ.ศ. 2555 

มีสาขาเดียว คือ สาขาวิชานิติศาสตร มีสาขาเดียว คือ สาขาวิชานิติศาสตร 
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ความแตกตางในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 

คณะนิติศาสตรไดกําหนดใหนักศึกษาเขารับการศึกษาจํานวน  30  

หนวยกิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

คณะนิติศาสตรไดกําหนดใหนักศึกษาเขารับการศึกษาจํานวน  31  หนวย

กิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชามนุษยศาสตร ให นศ.เลือก 2 กระบวนวิชาจํานวน 6 หนวยกิต 

มีกระบวนวิชาดังนี ้

หมวดวิชามนุษยศาสตร  ให นศ.เลือก 2 กระบวนวิชาจํานวน 6 หนวยกิต 

มีกระบวนวิชาดังนี ้

- LIS1003 (1) การใชหองสมุด (วิชาบังคับ) 

PSY1001 (3), PHI1000 (3), PHI1001 (3), PHI1003 (3), PHI1005 (3), 

PHI1007 (3), HIS1201 (3),  

และ นศ สามารถเลือกกระบวนวิชาท้ัง 3 นี้ไดเพียง 1 วิชา 

 HIS1001 (3), HIS1002 (3), HIS1003 (3)       

PSY1001 (3), PHI1000 (3), PHI1001 (3), PHI1003 (3), PHI1005 (3), 

PHI1007 (3), HIS1201 (3),  

และ นศ สามารถเลือกกระบวนวิชาท้ัง 3 นี้ไดเพียง 1 วิชา 

HIS1001 (3), HIS1002 (3), HIS1003 (3) 

หมวดวิชาสังคมศาสตร ให นศ. เรียน RAM1000 (วิชาบงัคับ) 3 หนวยกิต 

และเลือกอีก 1 กระบวนวิชาจํานวน 3 หนวยกิต มีกระบวนวิชาดังนี้ 

หมวดวิชาสังคมศาสตร ให นศ.เลือก 2 กระบวนวิชาจํานวน 6 หนวยกิต 

มีกระบวนวิชาดังนี ้

ECO1003 (3), POL1100 (3), SOC1003 (3), SOC2033 (3), SOC4077 (3) ECO1003 (3), POL1100 (3), SOC1003 (3), SOC2033 (3), SOC4077 (3) 

หมวดวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ให นศ.เลือก 2 กระบวนวิชา

จํานวน 6 หนวยกิต มีกระบวนวิชาดังนี้ 

หมวดวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ให นศ.เลือก 2 กระบวนวิชา

จํานวน 6 หนวยกิต มีกระบวนวิชาดังนี้ 

BIO1001 (3), BIO2202 (3), CMS1004 (3), INT1005 (3), MTH1003 (3), 

PHY1001 (3), SCI1003 (3), STA1003 (3) 

BIO1001 (3), BIO2202 (3), CMS1004 (3), INT1005 (3),  MTH1003 (3), 

PHY1001 (3), SCI1003 (3), STA1003 (3) 

- กระบวนวิชาบังคับ แตไมมีหนวยกิต 

- RAM1000 
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 

กลุมวิชาภาษาไทย   6 หนวยกิต 

บังคับใหเรียนภาษาไทย 2 กระบวนวิชา ดังนี้   THA1001 , 

THA1003 

กลุมวิชาภาษาไทย   6 หนวยกิต 

บังคับใหเรียนภาษาไทย 2 กระบวนวิชา ดังนี้   THA1001 , 

THA1003 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  6 หนวยกิต     มีกระบวนวิขาดังนี ้ กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  6 หนวยกิต     มีกระบวนวิขาดังนี ้

ภาษาอังกฤษ ENG1001 (3) ENG1002 (3) ภาษาอังกฤษ ENG1001 (3) ENG1002 (3) 

ภาษาฝรั่งเศษ FRE1011 (3) FRE1012 (3) ภาษาฝรั่งเศษ FRE1001 (3) FRE1002 (3) 

ภาษาเยอรมัน GER1011 (3) GER1012 (3) ภาษาเยอรมัน GER1001 (3) GER1002 (3) 

ภาษาสเปน SPN1011 (3) SPN1012 (3) ภาษาสเปน SPN1001 (3) SPN1002 (3) 

ภาษาญี่ปุน JPN1011 (3) JPN1012 (3) ภาษาญี่ปุน JPN1001 (3) JPN1002 (3) 

ภาษารัสเซีย RUS1011 (3) RUS1012 (3) ภาษารัสเซีย RUS1001 (3) RUS1002 (3) 

ภาษาจีน CHI1001 (3) CHI1002 (3) ภาษาจีน CHI1001 (3) CHI1002 (3) 

ภาษามาลายู MAL1001 (3) MAL1002 (3) ภาษามาลายู MAL1001 (3) MAL1002 (3) 

ภาษากรีก GRK1011 (3) GRK1012 (3) ภาษากรีก GRK1001 (3) GRK1002 (3) 

ภาษาเขมร KHM1001 (3) KHM1002 (3) ภาษาเขมร KHM1001 (3) KHM1002 (3) 

ภาษาพมา MMR1011 (3) MMR1012 (3) ภาษาพมา MMR1001 (3) MMR1002 (3) 

ภาษาลาว LAO1001 (3) LAO1002 (3) ภาษาลาว LAO1001 (3) LAO1002 (3) 

ภาษา

 

VNM1001 (3) VNM1002 (3) ภาษาเวียดนาม VNM1001 (3) VNM1002 (3) 

ภาษาเกาหลี KOR1001 (3) KOR1002 (3) ภาษาเกาหลี KOR1001 (3) KOR1002 (3) 

ภาษาฮินดี HIN1001 (3) HIN1002 (3) ภาษาฮินดี HIN1001 (3) HIN1002 (3) 

ภาษาอาหรับ ARA1001 (3) ARA1002 (3) ภาษาอาหรับ ARA1001 (3) ARA1002 (3) 
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ความแตกตางในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได ท่ีเปดสอนใน

คณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 2 กระบวนวิชากระบวนวิชาละ 3 

หนวยกิต 

ยกเวน  วิชากฎหมายท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอ่ืน

ไดแก LAW1004, LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW2016, 

LAW3013, LAW3014, LAW3015, LAW3016  และกระบวนวิชา

กฎหมายท่ีระบุเทียบวิชาไวเฉพาะ LW ซ่ึงระบุอนุญาตใหลงทะเบียน

ได เฉพาะนักศึกษาท่ีใชหลักสูตรเกา (LW) และยังคงศึกษาอยู

ล งท ะ เบี ย น เรี ย น   ได แ ก  LAW4011, LAW4012, LAW4013, 

LAW4014, LAW4015, LAW4016, LAW4017 

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได ท่ีเปดสอนใน

คณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 2 กระบวนวิชากระบวนวิชาละ 3 

หนวยกิต    

 ยกเวน  วิชากฎหมายท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอ่ืน

ได แ ก  * * LAW1 0 0 4 , LAW1 0 0 5 , LAW2 0 1 4 , LAW2 0 1 5 ,  

LAW3013, LAW3014, LAW3015, LAW3016  และกระบวนวิชา

กฎหมายท่ีระบุเทียบวิชาไวเฉพาะ LW ซ่ึงระบุอนุญาตใหลงทะเบียน

ได เฉพาะนักศึกษาท่ี ใชหลักสูตรเกา (LW) และยังคงศึกษาอยู

ลงทะเบี ยน เรียน   ได แก  LAW4011 , LAW4012 , LAW4013 ,  

LAW4014, LAW4015, LAW4016, LAW4017 

 

ความแตกตางในหมวดวิชาสหกิจศึกษา 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 

-       นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชา (RAM3000 สหกิจศึกษา)  

จํานวน 9 หนวยกิต  แทนหมวดวิชาเลือกเสรี ท้ังนี้  ใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี   และหลักเกณฑของคณะกรรมการประจําคณะ

นิติศาสตร 
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ความแตกตางในหมวดวิชาเฉพาะ  -  กลุมวิชาบังคับ 

                                          -  กลุมวิชาเลือก (กฎหมาย) 

 

ความแตกตางในกลุมวิชาบังคับ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 

กําหนดจํานวนหนวยกิตรวม  94  หนวยกิต 
38 วิชา ดังตอไปนี ้

กําหนดจํานวนหนวยกิตรวม  94  หนวยกิต 
38 วิชา ดังตอไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา Cr รหัสวิชา ชื่อวิชา Cr 

LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน 2 LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน 2 

LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2 LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2 

LAW1003 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 3 LAW1003 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 3 

LAW2001 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยทรัพย 3 LAW2001 กฎหมายแพงและพาณชิยวา ดวยทรัพย 3 

LAW2002 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยหนี้ 3 LAW2002 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยหนี้ 3 

**LAW2003 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวย ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
ลาภมิควรได 

3 LAW2003 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวย  ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิ
ควรได 

3 

LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3 LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3 

LAW2005 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให             2 LAW2005 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให             2 

LAW2006 กฎหมายอาญา 1 3 LAW2006 กฎหมายอาญา 1 3 

LAW2007 กฎหมายอาญา  2 3 LAW2007 กฎหมายอาญา  2 3 

LAW2008 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน 
จางทาํของ รับขน 

2 LAW2008 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ  จางแรงงาน จางทาํ
ของ รับขน 

2 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 

กําหนดจํานวนหนวยกิตรวม  94  หนวยกิต 
38 วิชา ดังตอไปนี ้

กําหนดจํานวนหนวยกิตรวม  94  หนวยกิต 
38 วิชา ดังตอไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา Cr รหัสวิชา ชื่อวิชา Cr 

LAW2009 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของใน
คลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การพนนัขันตอ 

2 LAW2009 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา 
ประนปีระนอมยอมความ การพนันขันตอ 

2 

LAW2010 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยคํ้าประกัน จํานอง จาํนาํ                                                    2 LAW2010 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยคํ้าประกัน จํานอง จาํนาํ                                                    2 

LAW2011 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยตัวแทน นายหนา 2 LAW2011 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยตัวแทน นายหนา 2 

**LAW2012 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยประกันภัย   2 LAW2012 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยประกันภัย   2 

**LAW2013 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2 LAW2013 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2 

LAW3001 กฎหมายอาญา 3      3 LAW3001 กฎหมายอาญา 3      3 

LAW3002 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยหุนสวน บริษัท และสมาคม 2 LAW3002 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยหุนสวน บริษัท และสมาคม 2 

**LAW3003 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยครอบครัว     3 LAW3003 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยครอบครัว     3 

LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม              2 LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม              2 

LAW3005 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง  1 3 LAW3005 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง  1 3 

LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  1 3 LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  1 3 

LAW3007 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง  2 3 LAW3007 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง  2 3 

LAW3008 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  2   3 LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  2   3 

LAW3009 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยมรดก                  3 LAW3009 กฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยมรดก                  3 

**LAW3010 กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ     2 LAW3010 กฎหมายลมละลาย     2 

LAW3011 กฎหมายลักษณะพยาน     2 LAW3011 กฎหมายลักษณะพยาน     2 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 

กําหนดจํานวนหนวยกิต รวม  94  หนวยกิต 
38 วิชา ดังตอไปนี ้

กําหนดจํานวนหนวยกิต รวม  94  หนวยกิต 
38 วิชา ดังตอไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา Cr รหัสวิชา ชื่อวิชา Cr 

LAW3012 กฎหมายปกครอง      3 LAW3012 กฎหมายปกครอง      3 

LAW4001 กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได   2 LAW4001 กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได   2 

LAW4002 การวาความและการจัดทาํเอกสารทางกฎหมาย 2 LAW4002 การวาความและการจัดทาํเอกสารทางกฎหมาย 2 

LAW4003 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3 LAW4003 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3 

LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 

LAW4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 2 LAW4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 2 

LAW4006 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 LAW4006 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 

LAW4007 นิติปรัชญา        2 LAW4007 นิติปรัชญา        2 

LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2 LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2 

LAW4009 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 1 2 LAW4009 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 1 2 

LAW4010 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2 LAW4010 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2 

LAW4011 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก   (เฉพาะ 
นศ หลักสูตร LW) 

2 LAW4011 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก           (เฉพาะ 
นศ หลักสูตร LW) 

2 

LAW4012 กฎหมายที่ดิน (เฉพาะ นศ หลักสูตร LW) 3 LAW4012 กฎหมายที่ดิน (เฉพาะ นศ หลักสูตร LW) 3 

LAW4013 กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร  (เฉพาะ นศ หลักสูตร LW) 3 LAW4013 กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร  (เฉพาะ นศ หลักสูตร LW) 3 

LAW4014 การวาความ  (เฉพาะ นศ หลักสูตร LW) 3 LAW4014 การวาความ  (เฉพาะ นศ หลักสูตร LW) 3 

LAW4015 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา (เฉพาะ นศ หลักสตูร 
LW) 

3 LAW4015 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา(เฉพาะ นศ หลักสตูร LW) 3 

LAW4016 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (เฉพาะ นศ หลักสูตร LW) 3 LAW4016 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (เฉพาะ นศ หลักสูตร LW) 3 

LAW4017 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 
(เฉพาะ นศ หลักสูตร LW) 

3 LAW4017 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 
(เฉพาะ นศ หลักสูตร LW) 

3 

 
 
 



(175) 

 
ความแตกตางในกลุมวิชาเลือกกฎหมาย 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 

กําหนดใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต  
3 วิชา จากกลุมวชิากฎหมายตอไปนี้   

กําหนดใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต  
3 วิชา จากกลุมวชิากฎหมายตอไปนี้   

กลุมวิชากฎหมายเอกชน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา Cr รหัสวิชา ชื่อวิชา Cr 

LAW3056 กฎหมายวาดวยอนุญาโตตลุาการ 3 LAW3056 กฎหมายวาดวยอนุญาโตตลุาการ 3 

**LAW3061 กฎหมายแพงเปรียบเทียบ 3 LAW2040 กฎหมายแพงเปรียบเทียบ 3 

**LAW3062 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ 3 LAW2041 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ 3 

**LAW3063 สัญญาสาํคัญทางธุรกิจ 3 LAW2042 สัญญาสาํคัญทางธุรกิจ 3 

**LAW3064 ปญหาในกฎหมายแพง 3 LAW2043 ปญหาในกฎหมายแพง 3 

**LAW3065 การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ 3 LAW2048 การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ 3 

LAW4038 กฎหมายศุลกากร 3 LAW4038 กฎหมายศุลกากร 3 

LAW4043 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3 LAW4043 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3 

LAW4044 กฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดนิ 3 LAW4044 กฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดนิ 3 

LAW4045 กฎหมายวาดวยการเกษตร 3 LAW4045 กฎหมายวาดวยการเกษตร 3 

LAW4046 กฎหมายเก่ียวกับการขนสงและจราจร 3 LAW4046 กฎหมายเก่ียวกับการขนสงและจราจร 3 

LAW4047 กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม 3 LAW4047 กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม 3 

*LAW4071 กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ 3    

**LAW4076 กฎหมายเก่ียวกับภาษี สรรพสามิต 3 LAW4039 กฎหมายเก่ียวกับภาษี สรรพสามิต 3 

**LAW4077 กฎหมายเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร
แสตมป 

3 LAW4040 กฎหมายเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 3 

**LAW4078 กฎหมายภาษีทองถ่ิน 3 LAW4041 กฎหมายภาษีทองถ่ิน 3 

**LAW4079 กฎหมายเก่ียวกับการดําเนนิคดภีาษีอากร 3 LAW4042 กฎหมายเก่ียวกับการดําเนนิคดภีาษีอากร 3 

*LAW4080 การวางแผนภาษีเบื้องตนสาํหรับธุรกิจ 3    

*LAW4081 ระบบภาษีเปรียบเทียบ 3    

*LAW4082 กฎหมายภาษีการรับมรดกและการให 3    

*LAW4083 กฎหมายภาษีระหวางประเทศเบื้องตน 3    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 

**LAW4084 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน 3 LAW2049 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน 3 

**LAW4085 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน 3 LAW2050 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน  

**LAW4086 กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 3 LAW2051 กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 3 

**LAW4087 ปญหาในกฎหมายพาณิชย 3 LAW2047 ปญหาในกฎหมายพาณิชย 3 

กลุมวิชากฎหมายมหาชน 

LAW3031 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ 3 LAW3031 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ 3 

LAW3032 ปญหาในกฎหมายอาญา 3 LAW3032 ปญหาในกฎหมายอาญา 3 

LAW3039 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3 LAW3039 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3 

LAW3040 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3 LAW3040 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3 

LAW3041 ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง 3 LAW3041 ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง 3 

LAW3042 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทาง
ละเมิด 

3 LAW3042 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด 3 

LAW3043 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผนดนิ 3 LAW3043 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผนดนิ 3 

LAW3044 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 3 LAW3044 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 3 

LAW3045 สัญญาของฝายปกครอง 3 LAW3045 สัญญาของฝายปกครอง 3 

LAW3046 กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ 3 LAW3046 กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ 3 

LAW3047 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ 3 LAW3047 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ 3 

LAW3049 กฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะ 3 LAW3049 กฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะ 3 

LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ 3 LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ 3 

LAW3051 กฎหมายรัฐสภา 3 LAW3051 กฎหมายรัฐสภา 3 

LAW3052 กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง 3 LAW3052 กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง 3 

LAW3053 กฎหมายเลือกตั้ง 3 LAW3053 กฎหมายเลือกตั้ง 3 

LAW3054 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการคลงัของรัฐ 3 LAW3054 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการคลงัของรัฐ 3 

*LAW3066 หลักวิธีพิจารณาความในกฎหมายมหาชน 3    

กลุมวิชากระบวนการยุติธรรม 

**LAW3033 อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยา 3 LAW3033 อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยา 3 

LAW3034 นิติเวชศาสตร 3 LAW3034 นิติเวชศาสตร 3 

LAW3035 การสืบสวนและสืบสวน 3 LAW3035 การสืบสวนและสืบสวน 3 
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LAW3036 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 LAW3036 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 

LAW3037 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 3 LAW3037 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 3 

LAW3038 กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธี
พิจารณาคดีครอบครัว 

3 LAW3038 กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดี
ครอบครัว 

3 

**LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3 LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3 

LAW4048 กฎหมายทหาร 3 LAW4048 กฎหมายทหาร 3 

*LAW4073 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ 3    

กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ 

LAW4031 กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ 3 LAW4031 กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ 3 

LAW4032 กฎหมายอาเซียน 3 LAW4032 กฎหมายอาเซียน 3 

LAW4033 ปญหากฎหมายระหวางประเทศ 3 LAW4033 ปญหากฎหมายระหวางประเทศ 3 

LAW4034 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล 3 LAW4034 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล 3 

LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3 LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3 

LAW4036 กฎหมายพาณิชยนาว ี 3 LAW4036 กฎหมายพาณิชยนาว ี 3 

LAW4049 กฎหมายอากาศ 3 LAW4049 กฎหมายอากาศ 3 

LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซียน 3 LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซียน 3 

*LAW4061 กฎหมายสหภาพยุโรป 3    

*LAW4070 กฎหมายการคาระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 3    

กลุมวิชากฎหมายเพ่ือการพัฒนา 

LAW4037 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2 3 LAW4037 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2 3 

LAW4050 กฎหมายสิ่งแวดลอม 3 LAW4050 กฎหมายสิ่งแวดลอม 3 

**LAW4063 สิทธิมนุษยชน 3 LAW2036 สิทธิมนุษยชน 3 

**LAW4066 กฎหมายเศรษฐกิจ 3 LAW2044 กฎหมายเศรษฐกิจ 3 

**LAW4067 กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครอง
ผูบริโภค 

3 LAW2045 กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครองผูบริโภค 3 

**LAW4068 กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก
สินคา 

3 LAW2046 กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคา 3 
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*LAW4069 ปญหาในกฎหมายทรัพยสนิทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ 

3    

*LAW4072 กฎหมายการแพทย 3    

*LAW4074 นิติเศรษฐศาสตร 3    

*LAW4075 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายกีฬา 3    

กลุมวิชากฎหมายทั่วไป 

**LAW3048 สังคมวิทยาทางกฎหมาย 3 LAW2037 สังคมวิทยาทางกฎหมาย 3 

**LAW3057 กฎหมายโรมันเบื้องตน 3 LAW2031 กฎหมายโรมันเบื้องตน 3 

**LAW3058 กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบื้องตน 3 LAW2033 กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบื้องตน 3 

**LAW3059 สถาบนักฎหมายอเมริกัน 3 LAW2034 สถาบนักฎหมายอเมริกัน 3 

**LAW3060 กฎหมายอิสลาม 3 LAW2035 กฎหมายอิสลาม 3 

LAW4051 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัต ิ 3 LAW4051 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัต ิ 3 

LAW4052 การใชและการตีความกฎหมาย 3 LAW4052 การใชและการตีความกฎหมาย 3 

LAW4053 กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 3 LAW4053 กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 3 

LAW4054 หลักการบัญชีสาํหรับนักกฎหมาย 3 LAW4054 หลักการบัญชีสาํหรับนักกฎหมาย 3 

LAW4055 ภาษากฎหมายไทย 3 LAW4055 ภาษากฎหมายไทย 3 

LAW4056 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักกฎหมาย 3 LAW4056 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักกฎหมาย 3 

LAW4057 ภาษาฝร่ังเศสสําหรับนักกฎหมาย 3 LAW4057 ภาษาฝร่ังเศสสําหรับนักกฎหมาย 3 

LAW4058 ภาษาเยอรมันสาํหรับนักกฎหมาย 3 LAW4058 ภาษาเยอรมันสาํหรับนักกฎหมาย 3 

LAW4059 การเจรจาตอรอง 3 LAW4059 การเจรจาตอรอง 3 

**LAW4062 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 3 LAW2032 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 3 

**LAW4064 เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนกักฎหมาย 3 LAW2038 เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนกักฎหมาย 3 

**LAW4065 สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 3 LAW2039 สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 3 

 



 

 

 

ภาคผนวก 5 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2560 

 

































 

 

 

ภาคผนวก 6 
 

ความคาดหวังของผลลพัธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 
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ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

 ปท่ี1 นักศึกษามีความเขาใจถึงหลักการท่ัวไปแหงกฎหมาย ระบบกฎหมาย การแบงประเภทของ

กฎหมาย การใชและการตีความกฎหมายเบื้องตน 

 ปท่ี2 นักศึกษามีความรู ความเขาใจในกลุมวิชากฎหมายมหาชน กฎหมายสารบัญญัติ โดยเฉพาะใน

กลุมวิชากฎหมายแพง กลุมวิชากฎหมายพาณิชยและธุรกิจและกฎหมายอาญา 

 ปท่ี3 นักศึกษามีความรู ความเขาใจในกฎหมายวิธีสบัญญัติ ระบบศาลและหลักกฎหมายวิธีพิจารณา

ทางกฎหมายความแพงและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ปท่ี4 นักศึกษามีความรู ความเขาใจ หลักแนวคิดทฤษฎีในทางปรัชญาแหงกฎหมาย หลักจริยธรรม

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพนักกฎหมาย  กฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการประกอบ

วิชาชีพหรืออาชีพในอนาคต รวมถึงสามารถวิเคราะหกฎหมายกับขอเท็จจริงได 
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