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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

:

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25541571101646
ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อยอ : น.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Laws
ชื่อยอ : LL.B.
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 140 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตร ปรับปรุง พุทธศักราช 2560
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นสมควรเสนอหลักสูตร
ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ 2559
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 6 / 2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาเห็ น สมควรในการนํ าเสนอ
หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2 / 2560
เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 2 / 2560
เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ผูพิพากษา
8.2 อัยการ
8.3 ทนายความ
8.4 เจาพนักงานศาลยุติธรรม เจาพนักงานศาลปกครอง เจาพนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเจาพนักงานศาลทหาร
8.5 เจาพนักงานรัฐสภา
8.6 นิติกรและที่ปรึกษากฎหมาย
8.7 ปลัดอําเภอและนายอําเภอ
8.8 นายทหารพระธรรมนูญ หรือ นายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ
8.9 ตํารวจ
8.10 เจาพนักงานราชทัณฑ เจาพนักงานสถานพินิจฯ เจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานคุมประพฤติ
8.11 ปลัดองคการปกครองสวนทองถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่น
8.12 นักวิชาการ อาจารย
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ป พ.ศ.
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นายคเณศ รัตนวิไล
น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2553
อาจารย
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2546
2. นายเอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
ผูชวยศาสตราจารย

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
น.บ. (นิติศาสตร)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2547
2540

3. นายฐานนท มณีนิล
อาจารย

น.ม. (กฎหมายมหาชน)
ประกาศนียบัตรวิชาวาความ
แหงสภาทนายความ
น.บ. (นิติศาสตร)
น.ม. (กฎหมายเพื่อวิชาชีพ
กฎหมาย)
น.บ.(นิติศาสตร)
น.ม.(นิติศาสตร)
ประกาศนียบัตรวิชาวาความ
แหงสภาทนายความ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายมหาชน
น.บ. (นิติศาสตร)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ

2549
2543

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2542
2557

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ

2552
2550
2547

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2554

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2542

4. นายสิริพัฒน รันดาเว
อาจารย
5. นายวานิช ทองเกตุ
อาจารย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการแสวงหากําไรที่เปนตัวเงินเพียงอยาง
เดี ย ว โดยเฉพาะในระบบทุน นิ ย มนั้ น นั บ ว าเป น ประเด็ น และเป น สาเหตุ ป ระการหนึ่ งที่กอให เ กิ ด
ชองวางทางเศรษฐกิจและยังไดสงผลกระทบในทุกมิติของสังคม ซึ่งในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของการพัฒนาที่มุงเนนตามความตองการของบุคคลผูที่มีสวนไดเสีย รวมถึงการใหความสําคัญ
ในดานการพัฒนาในสวนของหนวยงานทั้งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวม
ในเรื่ อง ดังกลาวนี้ ในทุกกระบวนการและในทุกมิติ และจากสถานการณดังกลาวขางต นนี้ ในทุก
กระบวนการและในทุกมิติ จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเตรียมบุคลากรที่มีความรู
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ความสามารถตลอดจนมีคุณธรรมในทางกฎหมายและสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางถูกตองและ
เกิ ด ความเป น ธรรมขึ้น ภายในสั ง คม เพื่ อรองรั บ การพั ฒ นาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายในอนาคตได อ ย า งมี
คุณภาพควบคูคุณธรรมอยางยั่งยืนสืบตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
พื้นที่จังหวั ดชายแดนภาคใต ถือไดว าเปน พื้นที่มีความเปนอัตลั กษณเ ฉพาะและมีความ
แตกต า งไปจากพื้ น ที่ อื่ น ๆ โดยเฉพาะความหลากหลายทางด า นวั ฒ นธรรม และวิ ธี ก ารในการ
ดํารงชีวิตรวมถึงการบังคับใชกฎหมายในสวนของกฎหมายวาดวยครอบครัวและมรดกของประชาชน
ที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีการบัญญัติและบังคับใชเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้น แยก
ออกจากการบังคับใชตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตลอดจนรูปแบบของการปฏิสัมพันธ
ระหวางประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งที่ผานมาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ก็ไดรับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เปนอันมาก ดังนั้น ในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ในครั้ ง นี้ จึ ง ได พิ จ ารณาจากการประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยนั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร
และคํานึ งถึงความเปนอัตลั กษณตลอดจนความเหมาะสม สอดคลองกับ บริบ ทและความตองการ
ของพื้น ที่ เพื่ อ ที่จ ะสร า งนั ก กฎหมายที่ มีค วามรู คู กับ คุ ณ ธรรม สามารถนํ า ความรู จ ากการศึ ก ษา
มารับใชพื้นที่และสังคม โดยการใชกฎหมายไดอยางถูกตอง มีสวนในการสรางความเปนธรรมขึ้น
ในสังคม ตามแนวทางพระราชทานในการแกไขปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตให
“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” สืบตอไป
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยยั งคงให มีร ายวิ ช ากฎหมายอิส ลามอัน เป น กฎหมายที่ส ะทอนอัต ลั กษณของ
มหาวิทยาลัยและมีสวนในการสรางนักการกฎหมายที่ถูกตองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และตอง
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนิติศาสตรบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ และสภา
ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถและมีคุ ณธรรมในทางกฎหมาย สามารถทํางานในสภาพพื้ น ที่แ ละสั ง คมที่ มีค วาม
หลากหลายทางดานวัฒนธรรม และนโยบายการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตบัณฑิต ใหบริการวิชาการแกสังคม
วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสรางความสมานฉันทใน
สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม และพั ฒ นาองค ก รคุ ณ ภาพ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขานิ ติ ศ าสตร ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ ไดอยางถูกตอง และเกิดความเปนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม ตอบสนองนโยบาย
เฉพาะของรั ฐ บาลเพื่อใช ในการแกไขปญหาและพัฒ นาพื้น ที่ สามจั งหวั ด ชายแดนภาคใต จึงเป น
พันธกิจที่สําคัญสวนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุม วิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารจัดการการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. หมวดวิช าเลื อกเสรี นั กศึกษาเลื อกเรี ย นตามความสนใจ ซึ่งจั ด การเรีย นการสอนโดย
หลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอดใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตร ต องประสานงานกับผูรั บผิ ดชอบรายวิชา และ/หรื อหมวดวิ ชานั้น ๆ
เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการประเมินผล
ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุติระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุงใหการศึกษาทางดานนิติศาสตร โดยเนนใหผูเรียนมีความรูคู
คุณธรรม จริยธรรมและมีความสามารถในการนําความรูทางดานกฎหมายมาปรับใชกับสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
ด า นกฎหมาย เพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาคุ ม ครองท อ งถิ่ น ต า ง ๆ ให ไ ด รั บ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานทางกฎหมาย
เสมอภาคกั น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ให ไ ด รั บ ความยุ ติ ธ รรม นอกจากนี้ แ ล ว ในป จ จุ บั น ในท อ งถิ่ น
ต า งจั ง หวั ด ยั ง ขาดแคลนบุ ค ลากรทางกฎหมายเป น จํ า นวนมาก จึ ง จํ า เป น ต อ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทาง
ดานนิติศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมอยางตอเนื่อง
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณสมบัติที่สําคัญ 2 ประการ ดังนี้
1.3.1 มีความรู ความสามารถตลอดจนมีคุณธรรมในทางกฎหมาย และสามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษา
ไปใช ในการประกอบวิ ช าชี พ ตลอดจนสามารถนํ าไปใช แกไขป ญหาและพัฒ นาทองถิ่น ได อย างมี
ประสิทธิภาพ
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1.3.2 มีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบในการชวยเหลือและพัฒนาสังคม ใหเกิดการชวยเหลือ
และพิทักษสิทธิประโยชนของผูที่ตองการความชวยเหลือทางดานกฎหมาย ตลอดจนสรางความเปน
ธรรมในเรื่องของการบังคับใชกฎหมายใหเปนมาตรฐานเดียวกันขึ้นภายในสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รนิ ติศาสตรบั ณฑิต
ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด
และต อ งให ส ภาวิ ช าชี พ ทางกฎหมาย
ซึ่งไดแก เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ
และสภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภใหความเห็นชอบและทําการ
รับรองหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนและหน ว ยงานภายในพื้ น ที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ให มี ค วาม
ทันสมัยและเหมาะสมตอสภาวการณ

กลยุทธ
1. สํารวจความตองการและความ
จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
2. ยกรางหลั กสูต รโดยมีพื้น ฐาน
ตาม กรอ บมา ตรฐ านคุ ณวุ ฒิ
การกํ า หนดตํ า แหน ง ของ ก.พ.
ใ น ส า ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
นิติศาสตร
3. เชิ ญผู เชี่ ยวช าญทางด า น
กฎหมายทั้ ง ในส ว นของภาครั ฐ
และภาคเอกชนตลอดจนในสว น
ขององคกรวิ ช าชี พทางกฎหมาย
เ ช น ผู พิ พ า ก ษ า อั ย ก า ร
ทนายความ นักวิชาการ เปนตน
เพื่ อ เข า มามี ส ว นร ว มในการ
ตรวจสอบและเสนอแนะต อ
รางหลักสูตร
4. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
และองค กรภายนอกที่ เกี่ ยวข อง
กั บระบบการบริ หารงานยุ ติ ธรรม
เชน ศาลจังหวัดยะลา สํานักงาน
อั ย การ จั ง หวั ด ยะลา เป น ต น
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน การฝ กงาน และการพัฒนา
นักศึกษา
5. มีการติ ดตามและประเมิน ผล
หลั กสู ตรอย างต อเนื่ อ งแล ะ
สม่ําเสมอ
3. พัฒ นาบุ ค ลากรในสายวิ ช าการเพื่ อ 1. อาจารย ใ หม ต อ งผ า นการ
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ข องนั กศึกษาและ อบรมหลั กสูต รเบื้ องตน เกี่ย วกับ
เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน อ ย า งสู ง สุ ด ต อ เทคนิคการสอน การวัดและการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยและตอทองถิ่น ประเมินผล
2. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรทั้ ง ผู ส อน
และผูเรียน เพื่อฟนฟูความรู

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานการประเมิน
หลักสูตรในแตละป
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
3. รายงานการประชุม การ
ปรับปรุงหลักสูตร
4. รายงานการพัฒนาผูเรียน
ที่ มี ห น ว ย ง า น / อ ง ค ก ร
ภายนอกเขารวมกิจกรรม
5. นั กศึ กษาอย า งน อยร อ ย
ละ 95 ผ า นการประเมิ น
การฝกประสบการณวิชาชีพ
6. สถานที่รับบัณฑิต เขาทํางาน
มีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ย
ในระดับ 3.5 จากระดับ 5

1. จํ านวนโครงการและผลการ
ประเมินของแตละโครงการ
2. ผลการประเมิ น การจั ด
อบรมหลั ก สู ตรเบื้ อ งต น
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การสอน
การวั ด และการประเมิน ผล
ของอาจารยใหม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร  อ น ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ความไมเขาใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา
2.3.2 การดําเนินชีวิตหางไกลจากครอบครัวและผูปกครอง
2.3.3 ปญหาทักษะพื้นฐานของการใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักศึกษาที่เขา
มาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยสวนใหญเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา
2.4.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝายแนะแนวของมหาวิทยาลัย
2.4.3 จัดระบบพี่ชวยนอง เพื่อแนะนํา ใหคําปรึกษา ทั้งดานการเรียน และการดําเนินชีวิต
2.4.4 จัดอบรมความพรอมทางดานทักษะพื้นฐานในการเรียนรูในเรื่องของการใชภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ กอนเขาชั้นเรียนในภาคการศึกษาแรก
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชั้นป
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2560
2561
2562
2563
ระดับปริญญาตรี(4)ป
ชั้นปที่ 1
120
120
120
120
ชั้นปที่ 2
120
120
120
ชั้นปที่ 3
120
120
ชั้นปที่ 4
120
รวมจํานวนนักศึกษา
120
240
360
480
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
120
สําเร็จการศึกษา

2564
120
120
120
120
480
120

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษาคนละ
8,500 บาทตอภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาท ตอป
รวมรายรับ

งบประมาณที่ตองการ
2561
2562
2563
4,080,000
6,120,000
8,160,000

2564
8,160,000

84,000

168,000

252,000

336,000

336,000

2,124,000

4,248,000

6,372,000

8,496,000

8,496,000

2560
2,040,000

2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย

2560
424,800
849,600

เงินคงคลัง รอยละ 20
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
คาใชจายในการดําเนินงาน
849,600
รอยละ 40
รวม
2,124,000
จํานวนนักศึกษา
120
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
14,160

งบประมาณที่ตองการ
2561
2562
2563
849,600
1,274,400 1,699,200
1,699,200 2,548,800 3,398,400

2564
1,699,200
3,398,400

1,699,200

2,548,800

3,398,400

3,398,400

4,248,000
240
14,160

6,372,000
360
14,160

8,496,000
480
14,160

8,496,000
480
14,160
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
เทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
104 หนวยกิต
2.1 เฉพาะดานบังคับ
ไมนอยกวา
96 หนวยกิต
2.2 เฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
8 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12
1) บังคับเรียน
10
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Melayu for Communication

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรื อ เที ย บเท า (โดยไม ต อ งเรี ย นวิ ช า 2100101 ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อ สาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2100103
2100105
2100106
2100109
2100110
2100111
2100116

2100112
2100113
2100114
2100119

2) เลือกเรียน
ไมนอยกวา
หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

2

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
การพัฒนาตน
Self Development

6

ไมนอยกวา

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
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2100120

2150101
2150102
2150103
2150108
2150109
2100118

4100101
4100102
4100103
4100108
4100109

2135101
2135102

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

2(1-2-3)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
สังคมภิวัตน
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture
ความจริงของชีวิต
Truth of Life

6 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 6
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development

หนวยกิต
2(1-2-3)

2.หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 เฉพาะดานบังคับ
หลักกฎหมายเอกชน
Principles of Private Law
หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law

หนวยกิต
หนวยกิต
2(2-0-4)

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

104
96

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2(2-0-4)
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2135103
2135104
2135105
2135106
2135207
2135208
2135209
2135210

2135211

2135212
2135213
2135214
2135215
2135316
2135317

การเขียนและการคนควาทางกฎหมาย
Legal Writing and Research
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Law of Juristic Act and Contract
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institution
กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
Civil and Commercial Code : Obligation
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs
Without Mandate and Enrichment
กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด ว ย ซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย น ให เช า ทรั พ ย
เชาซื้อ ขายฝาก
Civil and Commercial Code : Sale, Exchange, Gift and Hire of
Property, Hire Purchase
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม
ฝากทรัพย ตัวแทน นายหนา
Civil and Commercial Code : Hire of Services, Hire of Work,
Carriages, Loan, Deposit Agency, Brokerage
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะตั๋วเงิน
Civil and Commercial Code : Bills, Current Account
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ค้ําประกัน จํานอง และจํานํา
Civil and Commercial Code : Suretyship, Mortgage, Pledge
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยสินและที่ดิน
Civil and Commercial Code : Property and Land
กฎหมายอาญา 3
Criminal Law 3
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย
Civil and Commercial Code : Insurance
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัท
Civil and Commercial Code : Partnerships, Companies, Public
Company Limited

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

3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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2135318
2135319
2135320
2135321
2135322
2135323
2135324
2135325
2135326
2135439
2135440
2135441
2135442
2135443
2135444
2135445
2135446
2135447

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure Code 1
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง 1
Civil Procedure Code 1
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
Civil and Commercial Code : Family
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Criminal Procedure Code 2
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
Civil and Commercial Code : Succession
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
Civil Procedure Code 2
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
Human Rights Law
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
Labour and Social Security Law
กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ
Bankruptcy and Rehabilitation Law
กฎหมายภาษีอากร
Taxation Law
นิติปรัชญา
Philosophy of Law
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
กฎหมายอิสลาม
Islamic Law
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
Law on Intellectual Property and International Trade

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2135448

2135327
2135328
2135329
2135330
2135331
2135432
2135433
2135434
2135435
2135436
2135437
2135438

การวาความและจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
Lawyer Practice and legal document preparation Capital
Letter

2(2-0-4)

2.2 เฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
8
กฎหมายลักษณะการปกครองทองถิ่น
Law of Local Administration
หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
Accounting for Lawyers
กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว
Law of Juvenile Delinquency and Family Cases
กฎหมายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Law of Natural Resources and Environmental Conservation
กฎหมายวาดวยการคุมประพฤติ
Probation and Parole Law
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
อนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับขอพิพาททางธุรกิจ
Arbitration and Settlement of Commercial Disqute
Resolution
กฎหมายวาดวยกิจการอิสลามในประเทศไทย
Law of Islamic Administration in Thailand
นิติเวชศาสตร
Forensic Medicine
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Law on Court Organization
กฎหมายอาญาระหวางประเทศ
International Criminal Law
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers

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

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้

86

3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน 2135101
2135102
2135103

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หลักกฎหมายเอกชน
หลักกฎหมายมหาชน
การเขียนและการคนควาทางกฎหมาย
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน 2135104
2135105

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง
2135106 กฎหมายอาญา 1
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน 2135207
2135208
2135209
2135210

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด ว ย
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควร
ได
กฎหมายอาญา 2
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ
ขายฝาก

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต น(ท-ป-อ)
10 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
16 หนวยกิต
หนวยกิต น(ท-ป-อ)
10 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หนวยกิต
หนวยกิต น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน 2135211
2135212
2135213
2135214
2135215

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม
ฝากทรัพย ตัวแทน นายหนา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ลักษณะตั๋วเงิน
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ค้ําประกัน จํานอง และจํานํา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ทรัพยสินและที่ดิน
กฎหมายอาญา 3

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน 2135316
2135317
2135318
2135319
2135320
2135321

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ประกันภัย
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
หุนสวนและบริษัท
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ครอบครัว
กฎหมายปกครอง
รวม

หนวยกิต น(ท-ป-อ)
4 หนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต
หนวยกิต น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
2135322 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2135323 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
2135324 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
2135325 กฎหมายลักษณะพยาน
2135326 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4 หนวยกิต
17 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน 2135439 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
2135440 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
2135441 กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ
2135442 กฎหมายภาษีอากร
2135443 นิติปรัชญา
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2 หนวยกิต
16 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน 2135444
2135445
2135446
2135447

หนวยกิต น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
กฎหมายอิสลาม
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ
2135448 การว า ความและจั ด ทํ า เอกสารทาง
กฎหมาย
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

2(2-0-4)
2 หนวยกิต
15 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) บังคับเรียน

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
10 หนวยกิต

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสํ าคัญของภาษาไทยในฐานะเป นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่ อ สารที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ การนํ า เสนอข อ มู ล ในเชิ ง ให ค วามรู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice of
language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use
of language in formal and information communication, conducting
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational
criticism, study of problem conditions and its solutions of language
used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และร วมวิจารณเพื่อแกไข
ปรั บ ปรุ ง ฝ ก การเขี ย น การวางโครงเรื่ อ ง การเขี ย นเรี ย งความ ความเรี ย ง
และบทความ โดยเน น การใช ภ าษาตามมาตรฐานของงานเขี ย นประเภทนั้ น
และฝกวิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to speak
and write effectively, practice of speaking both individual and groups
and criticizing for improvement, practice of plot writing, essay and
article writing with the emphasis on standard language used in a
certain writing and practice in criticizing
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2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทั้ ง การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ในสถานการณ ต า งๆ อาทิ การกล า วทั ก ทาย การกล า วลา
การแนะนําตนเองและผูอนื่ การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา
การบรรยายลั ก ษณะบุ คคลและสิ่ ง ของและสถานที่ การถามและการให ข อ มู ล
การติ ด ต อสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิด เห็ น พัฒ นาทักษะการใช
เครื่ องมื อ แหล ง ข อมู ล เพื่ อ ศึ กษาคน คว าในการพัฒ นาการสื่ อ สาร เช น การใช
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening, speaking,
reading and writing in daily life of various situations such as greeting,
leave-taking, self- introduction and others, requesting, offering help,
giving suggestion, describing people, objects and places,
inquiring and information giving, talking on the telephone and
expressing opinion; development of skills in using tools and resources
for communicative study such as dictionary, article and newspaper
and information technology for communicative development

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใช ภ าษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation in
daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction
emphasizing on listening and speaking skills

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น ฝ ก การอ า นออกเสี ย งคํ า ภาษามลายู
ให ถู ก ต อ ง ฝ ก สนทนาภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ ต า ง ๆ เช น
การแนะนํ าตนเอง การกลาวทักทาย การกล าวลา การให คําแนะนํา การติดต อ
สอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
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Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing
skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly;
practice of Melayu conversations in different situations ; selfintroduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring
information nationally and internationally as well as practice of simple
sentence writing
2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ในชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กั บ การปฏิ บั ติ ง านและสาขาอาชี พ รวมถึ ง การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมประเพณี
ของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for
daily communication; focusing on basic vocabulary and
expressions relating to working performance and career fields,
studying on customs and traditions of English speaking countries
including appropriate social etiquette

2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝ ก ทั ก ษะ พั ฒ นาการใช ภ าษาไทยด า นการฟ ง การพู ด การอ า นและ
การเขี ย นเพื่ อ ให เ กิ ด การสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ
ทั้ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น และการประกอบอาชี พ ตลอดจนการนํ า เสนอข อ มู ล
การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควา
ตามหลักวิชาการ เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่การงานและการใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening, speaking,
reading and writing in order to communicate effectively in
accordance with the rules; both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting
through process of academic research effectively and be able to use
in various situations which is beneficial to the career and daily life

92

2100103

2) เลือกเรียน
ไมนอยกวา 2
หนวยกิต
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและ
การเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มัก
เขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพร
การอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors which
affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and
comparing the words that are usually incorrectly in read and written,
discussing, summarizing, solution finding and promoting the correct
reading and writing Thai words

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูด
ทั้ ง รายบุ ค คลและเป น กลุ ม การนํ า เสนองานหน า ชั้ น และฝ ก การอ า นอย า งมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in English ,
practice of speaking both individual and groups, efficient class
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading
newspapers, advertisements, and websites

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒ นาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหส ามารถอานจั บใจความงานหลากหลาย
สาขาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นโดยเน น การเขี ย น
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different fields
and development of writing skill emphasizing on correct forms and
functions for educational and career purposes such as writing a letter,
filling in an application form, writing a report, etc
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2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ศึ ก ษารู ป ประโยคพื้ น ฐาน การเชื่ อ ม
ประโยค พื้ น ฐานเข า ด ว ยกั น และศึ ก ษาสํ า นวนภาษามลายู ฝ ก นํ า เสนอข อ มู ล
ในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on
basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu
expressions, practice of giving information and expressing opinions in
accordance with social context application

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช ภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ ส ารในชี วิ ตประจํ า วั น บทส นทนาที่ ใ ช
ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ
โดยเน น ทั ก ษะการฟ ง และการพู ด ให ส ามารถประยุ ก ต ใ ช ใ นการสื่ อ สาร
กับเจาของภาษาได
Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations
such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and
speaking skills and be able to apply in communicating with native
speakers

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรั บ หลั กการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด
อ า น และเขี ย น เพื่ อ ความเข า ใจเรื่ อ งทั่ ว ๆ ไปในชี วิ ต ประจํ า วั น ให ส ามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word and sentence formation processes, practice
of listening, speaking, reading and writing skills to understand
generality in daily life and be able to apply in communicating with
native speakers

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณ
จริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
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Practice and development of listening, speaking, reading and
writing English through real situations in related careers; practice of
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills
for daily life and future career
2100112

2100113

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุ ขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิ งบวก
เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
การอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม
กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness, being
optimistic, self -appreciated and also other surroundings, multicultural
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for
peaceful coexisting in society
สุนทรียวิจักขณ
2(1-2-3)
Aesthetics Approach
ปรั ช ญาว า ด ว ยความงาม ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปะ ทั ศ นะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุ น ทรี ย ภาพ และศึ ก ษารู ป แบบศิ ล ปะจากระดั บ ท อ งถิ่ น สู ส ากลทั้ ง ใน
ดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international artistic
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and
applying to real life situations
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2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
แหล งสารสนเทศและการเขาถึงแหล งสารสนเทศ วิธี การแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long
learning, information sources and accessing, information searching
and collecting method for self-access learning, presenting finding
results by using standard forms and steps

2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชี วิ ต การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมปจ จุ บั น กั บ โลกวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต
ใชใ นการแก ป ญ หาและพั ฒ นาปญ ญา ชี วิ ต และสั ง คม การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามหลัก ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู
โลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิ เ คราะหขอดี และขอเสี ย ของโลกทั ศน แตล ะอยา ง
เพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful life and society,
different worldview perception, advantages and disadvantages
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and
society

2100119

การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลั ก การและองค ป ระกอบตลอดจนป จ จั ย ของพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ตน
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริ ย ธรรม การป อ งกั น และการจั ด การความเครี ย ด การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
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Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self- development, emotional intelligence
and ethics development, prevention and stress managing, human
relations creating, teamwork and conflict managing
2100120

2150101

2150102

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสั ง เขป การจํ า แนกข อ แตกต า งในศาสตร ท างความงาม ความสํ า คั ญ ของ
การรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว
สู ทั ศ นศิ ล ป ศิ ล ปะคี ต ศิ ล ป แ ละการแสดง ผ า นขั้ น ตอนการเรี ย นรู เ ชิ ง คุ ณ ค า
จากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณ
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying
differences in science of beauty, importance and backgrounds of
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts,
music arts and performance through perception process of value,
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining
experiences of aesthetic appreciationl
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments in Thai
society; ASEAN and world societies, globalization and natural
phenomenon impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs
การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิ เ คราะห ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อนํ าไปสู กระบวนการจั ด การ
ด านทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อมที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ชุ มชน แนวคิด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
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Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources
management and environments concerning community; concepts of
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for
living in local community
2150103

2150108

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสํ า คั ญ ของทั ก ษะชี วิ ต รวมถึ ง องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ
ของทั ก ษะชี วิ ต โลกาภิ วั ต น ทั ก ษะการคิ ด การตั ด สิ น ใจ การคิ ด สร า งสรรค
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important elements
of life skill; globalization, thinking skills, decision making, creative
thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional
intelligence; development of interpersonal relationships and
communication, self-management skills and stress management;
emphasis on public mindedness and public consciousness in order to
be peaceful coexistence
ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสํ า คั ญ องค ป ระกอบของทั ก ษะในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมสมั ย ใหม
เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new societies
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy,
social responsibilities, human relations and communication; decision
making and problem solving in daily life; emotional and stress
management; activities for stress relief
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2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยา การสร า งจิ ต
สาธารณะเพื่ อสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ คคลและชุ มชน การพัฒ นาตนเพื่ อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of human relations,
human nature, psychological process; public consciousness creation
in order to build interpersonal relationship and community; selfdevelopment for the advance in life and career; religious principles
application to life and career

2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชใน
การแกป ญหาและพัฒ นาปญญาชี วิ ต และสั งคม การพัฒ นาคุณธรรมจริ ย ธรรม
ตามหลัก ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศน
แบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and information
technology, applying truth and religious in problem solving and
intellectual developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful life and society,
different worldview perception, advantages and disadvantages
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and
society
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4100101

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา
6 หนวยกิต
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลั กการและกระบวนการคิ ด การให เ หตุ ผ ล คณิ ต ศาสตร ก ารเงิ น เกี่ ย วกั บ
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรั บ-จ าย ภาษี และสถิติเ บื้องต น เพื่อการประยุ กต ใช
ในชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life

4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร และเจตคติ ท าง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment;
health promotion for life quality development

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิ ว เตอร ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น การประยุ ก ต ใ ช ค ลั ง ความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology; computer
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics
in using information system and its security system
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน
อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิ ต ทางการเกษตรและผลิ ต ภั ณฑ อุต สาหกรรมโดยใช ความร อน ความเย็ น
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา

4100108
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Energy and its sources; electric energy and electricity generation,
electric circuits in houses and electrical equipment; principles of
electrical devices, energy for living; human organ systems, heredity;
chemical using in daily life; using microorganism in food industries;
agricultural and industrial production management with heat, cold,
radiochemical, packaging and storage
4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการ
บาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การ
พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต โดยการเล น กีฬาและการละเล น พื้น เมืองในทองถิ่ น พัฒ นา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports
competition; principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports
and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with
sports and traditional games; personality development promoting
leadership

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
104
หนวยกิต
2.1 เฉพาะดานบังคับ
ไมนอยกวา
96
หนวยกิต
2135101 หลักกฎหมายเอกชน
2(2-0-4)
Principles of Private Law
ความหมายและพัฒ นาการของกฎหมาย แนวความคิด พื้น ฐานและบทบาท
ความสําคัญของกฎหมายเอกชน การใชและการตีความกฎหมายเอกชน หลั ก
ทั่วไปและสาระเบื้องตนของกฎหมายแพง ตามที่ปรากฏในลักษณะ 1-2 ของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1
Meaning and development of law, fundamental concepts,
significant roles, application, interpretation, general elements and
basic characteristics of civil and commercial law as stipulated in
chapter 1-2 of the Civil and Commercial Code Book1
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2135102

หลักกฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
Principle of Public Law
ความหมายและพั ฒ นาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิ ด พื้ น ฐาน
ลั ก ษณะเฉพาะและบทบาทความสํ า คั ญ ของกฎหมายมหาชน ความหมาย
องค ป ระกอบและรู ป ของรั ฐ ความเป น นิ ติ บุ ค คลและสถาบั น ต า ง ๆ ของรั ฐ
การปกครองโดยกฎหมาย บอเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมาย
มหาชน การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน การควบคุมการใชอํานาจรัฐ
Meaning 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

2135103

การเขียนและการคนควาทางกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Writing and Research
หลักและวิธีการเขียนเอกสารทางกฎหมาย และศึกษาแหลงขอมูลที่สําคัญของ
เอกสารทางกฎหมายทั้ ง ของประเทศไทยและต า งประเทศ รวมทั้ ง เอกสาร
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีการฝกปฏิบัติการเขียนทางกฎหมาย
Principles and legal documents writing and sources of the legal
documents in Thailand and foreign documents, Including
electronical documents, practicing and legalize writing

2135104

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Law of Juristic Act and contract
ลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทําให
การแสดงเจตนาเสื่อมเสีย การตีความการแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม
เงื่อ นไขและเงื่อ นเวลา ระยะเวลา อายุ ความตามประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การกอใหเกิดสัญญา
ผลแหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรับ ความระงับแหงสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2
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,
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earnest and stipulated penalty, rescission of contracts, as provided
in Civil and Commercial Code Book 2, Title 2
2135105

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
Constitutional Law and Political Institution
ประวัติ ความหมายรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาลและรูปของรัฐบาล
การแบ งแยกอํ านาจ อํานาจอธิ ป ไตยและความเกี่ ย วพัน ระหว างอํานาจเหล า นี้
กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมาย
การเลือกตั้งของไทย
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

2135106

กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law 1
ลั ก ษณะของกฎหมายอาญา หลั ก ทั่ ว ไปแห ง กฎหมายอาญา ทฤษฎี ว า ด ว ย
ความผิด ทฤษฎีวาดวยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
ลักษณะของโทษ การกําหนดโทษ เหตุตาง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษ
ทางอาญา บทบัญญัติทั่วไปที่ใชแกความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 1
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

2135207

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code : Obligation
ความหมายของหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ผลแหงหนี้ การโอนหนี้ ลูกหนี้
เจ า หนี้ ห ลายคน ความระงั บ แห ง หนี้ ต ามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
บรรพ 2 ลักษณะ 1
Meaning of obligations, causes of obligations, subjects of
obligations, effects of obligations, assignment, rights and liabilities
among several debtors and creditors, extinguishment of obligations,
as provided in the Civil and Commercial Code Book 2, Title 1
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2135208

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
2(2-0-4)
ลาภมิควรได
Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs
Without Mandate and Enrichment
ลักษณะหนี้ที่ไมไดเกิดจากสัญญา แตเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายที่เรียกกันวา
ละเมิดถึงความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทําของตนเอง ความรับผิดเพื่อละเมิด
ในการกระทํ า ของบุ ค คลอื่ น ความรั บ ผิ ด ในความเสี ย หายอั น เกิ ด จากสั ต ว
ค ว า ม รั บ ผิ ด ใ น ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที่ เ กิ ด จ า ก โ ร ง เ รื อ น ห รื อ สิ่ ง ป ลู ก ส ร า ง
ความรั บ ผิ ด ในความเสี ย หายที่ เ กิด จากยานพาหนะที่เ ดิ น ด ว ยกํ า ลั ง เครื่ อ งจั ก ร
หรื อ ทรั พ ย อั น ตราย ค า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อละเมิด นิ ร โทษกรรมตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 3 และ 4
Tort obligations, personal and third person liability, liability of the
owner of animals, liability of the possessor of buildings, liability of
the possessor or operator of vehicles, compensation for torts, justifiable
acts as provided in the Civil and Commercial Code Book 2, Title 5,
including management of affairs without mandate, and undue
enrichment as provided in Civil and Commercial Code Book 3, Title 3
and 4

2135209

กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law 2
หลักเกณฑความผิดเฉพาะอยาง 9 ลักษณะ อาทิเชน ความผิดเกี่ยวกับความ
มั่น คงแห งราชอาณาจั กร ความผิ ด เกี่ย วกับ การปกครอง ความผิ ด เกี่ย วกับ การ
ก อ ให เ กิ ด ภยั น ตรายต อ ประชาชน ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การปลอมและการแปลง
ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2
ลักษณะ 1 ถึง 9
Specific 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
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2135210

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
3(3-0-6)
เชาทรัพย เชาซื้อ ขายฝาก
Civil and Commercial Code : Sale, Exchange, Gift and Hire of
Property, Hire Purchase
สัญญาเฉพาะอยางคือ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยนให ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1 ถึง 3 และสัญญาเชาทรัพย เชาซื้อ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 4 ถึง 5
Specific contracts : sales, exchanges as provided in the Civil and
Commercial Code Book 3, Title 1 to 3, and hiring of property, hirepurchase, as provided in the Civil and Commercial Code Book 3, Title
4 to 5

2135211

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย จางแรงงาน จางทําของ
3(3-0-6)
รับขน ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน นายหนา
Civil and Commercial Code : Hire of Services, Hire of Work,
Carriages, Loan, Deposit Agency, Brokerage
สั ญ ญาเฉพาะอย า ง คื อ จ า งแรงงาน จ า งทํ า ของ รั บ ขน ยื ม ฝากทรั พ ย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 ถึง 10 และตัวแทน
นายหนา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 15 ถึง 16
Specific contracts : hiring of services, hiring of work, and carriage,
loan, deposits, as provided in the Civil and Commercial Code Book 3,
Title 6 to 10 and agency, brokerage, as provided in the Civil and
Commercial Code Book 3, Title 15 to 16

2135212

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะตั๋วเงิน
2(2-0-4)
Civil and Commercial Code : Bills, Current Account
สัญญาเฉพาะอยาง คือ ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 19 ถึง 21
Specific contracts : bills and current accounts as provided in the
Civil and Commercial Code Book 3, Title 19 and 21

2135213

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ค้ําประกัน จํานอง และ
2(2-0-4)
จํานํา
Civil and Commercial Code : Suretyship, Mortgage, Pledge
สัญญาเฉพาะอยาง คือ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 11 ถึง 13
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Specific contracts : suretyship, mortgage, pledges as provided
in Book 3, Title 11 to 13 of the Civil and Commercial Code
2135214

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยสินและที่ดิน
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code : Property and Land
ลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเกี่ยวเนื่องกันระหวางทรัพย
อุปกรณ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3
ลักษณะและหลักทั่วไปของทรัพยสิทธิ ชนิดของทรัพยสิทธิ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 4
Nature of property, classification of property, component parts,
accessories and fruits of things as provided in the Civil and
Commercial Code Book 1, Title 3, nature and classification of real
right in property as provided in the Civil and Commercial Code Book
4

2135215

กฎหมายอาญา 3
3(3-0-6)
Criminal Law 3
ความผิดเฉพาะอยาง คือ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับ
เสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2
ลักษณะ 10 ถึง 12 ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 3
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
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย
2(2-0-4)
Civil and Commercial Code : Insurance
สั ญญาเฉพาะอย าง คือ ประกัน ภั ย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
บรรพ 3 ลักษณะ 20
Specific contracts : insurance as provided in the Civil and
Commercial Code Book 3, Title 20

2135316

2135317

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัท
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code : Partnerships, Companies, Public
Company Limited
สัญญาเฉพาะอยาง คือ หุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชน จํากัด ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22
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Specific contracts : partnerships and companies as provided in the
Civil and Commercial Code Book 3, Title 22, including Public
Company Act BE. 2535
2135318

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure Code 1
กระบวนการดํ า เนิ น คดี อ าญา ให ท ราบหลั ก ทั่ ว ไป อํ า นาจสอบสวน
และเขตอํ า นาจศาล หมายเรี ย กและหมายอาญา การจั บ ขั ง จํ า คุ ก ค น และ
ปลอยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ
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

2135319

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
3(3-0-6)
Civil Procedure Code 1
กระบวนการดําเนินคดีแพงใหทราบบทวิเคราะหศัพท ศาล คูความ การยื่นและ
สงคําคูความและเอกสาร คําพิพากษาและคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ภาค 1 ลักษณะ 1, 4 และ 6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นตน วิธีพิจารณาวิสามัญ
ในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพงภาค 2 ลักษณะ 1 และ 2
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

2135320

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code : Family
กฎหมายครอบครั ว ให ทราบเรื่องการสมรส บิด ามารดากับ บุต ร คาอุปการะ
เลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
Family law : marriage, divorce, maintenance and relation
between porent and children as provided in the Civil and Commercial Code Book 5
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2135321

กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
ความหมาย ที่ ม าของกฎหมายปกครอง หลั ก การจั ด ระเบี ย บทางปกครอง
การจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น กิจ การทางปกครอง บริ การสาธารณะ
การกระทําทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐและการควบคุม
ฝายปกครอง
State administration, principles and sources of administrative
law, Thai government administration, relationship between the
government and its officials as provided in the civil service law,
military service law, and pension law

2135322

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure Code 2
วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3
และใหทราบถึงการอุทธรณและฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 4
Criminal procedure in the Courts of First Instance as provided in
the Criminal Procedure Code Division 3 and used in the Appeal Court
and the Dika Court (Supreme Court) as provided in the Criminal
Procedure Code Division 4

2135323

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code : Succession
กฎหมายการสื บมรดก ใหทราบถึงเรื่องบทบัญญัติทั่วไป สิ ทธิ โ ดยชอบธรรม
ในการรั บ มรดก พิ นั ย กรรม วิ ธี จั ด การและแบ ง ทรั พ ย ม รดก มรดกที่ ไ ม มี ผู รั บ
อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6
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

2135324

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
3(3-0-6)
Civil Procedure Code 2
กระบวนการดําเนินคดีแพง (ตอ) ใหทราบการอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราว
กอนพิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 และภาค 4
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Civil procedure used in the Appeal Court and the Dika Court
(Supreme Court) including provisional measures before judgment, and
enforcement of judgments and orders as provided in the Civil
Procedure Code Division 3 and 4
2135325 กฎหมายลักษณะพยาน
2(2-0-4)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพงและคดีอาญา
หลั ก ในการรั บ ฟ ง และไม รั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐาน รวมทั้ ง หลั ก เรื่ อ งพยานบอกเล า
และพยานความเห็น ขอที่ศาลรูเอง ขอสันนิษฐานและหนาที่นําสืบ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 5
Nature and principles of gathering evidence, both in civil and
criminal cases by the court, rules of admission and exclusion, rules on
hearsay and opinion evidence, judicial notice, presumption and
burden of proof as provided in the Civil Procedure Code Division 1,
Title 5, and the Criminal Procedure Code Division 5
2135326

กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
Human Rights Law
ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน
หลั กการและกฎเกณฑที่มีส ภาพเป นกฎหมายและที่เป นเพียงนามธรรม วิ ธีการ
สงเสริมและคุมครองซึ่งสิทธิมนุษยชน ตลอดจนขอบเขตแหงการใชสิทธิของมนุษย
ในสังคม
History, development, theories and philosophies pertaining to
fundamental human rights, principles and rules which are
legally enforceable and those nonenforceable, human rights
promotion and protection measures, including the limitation of the
exercise of human rights in the society

2135439

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
ที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศ สิ่งที่อยูภายใตบังคับแหง
กฎหมายระหว า งประเทศ เขตแดนของรั ฐ ทะเลหลวง องค ก ารของรั ฐ
ในความสั มพั น ธ ร ะหว า งประเทศ กิ จ การระหว า งประเทศ การระงั บ ข อพิ พาท
ระหวางประเทศ สงคราม ความเปนกลาง
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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
2135440

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
3(3-0-6)
Labour and Social Security Law
กําเนิ ด และหลั กการสํ าคัญของกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน
สัมพันธและกฎหมายประกันสังคม
Laws concerning industry, origin of and major principles of the law
on labor protection and welfare, including analysis of labor problems

2135441

กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ
3(3-0-6)
Bankruptcy and Rehabilitation Law
หลักเกณฑและกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายสําหรับลูกหนี้ ซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล และศึกษาถึงกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของ
ลู ก ห นี้ ซึ่ ง เ ป น นิ ติ บุ ค ค ล ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ล ม ล ะ ล า ย พ .ศ .2483
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. 2542
Foundations of bankruptcy law, both as it applies to insolvent
individuals and as it applies to juristic person and the principle of
reorganization law, which applies only to juristic person This will be
done by reference to the Bankruptcy Act BE. 2483 and the Act on
Establishment of and Procedure for Bankruptcy Court BE. 2542

2135442

กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
หลักการของภาษีอากร และรายไดอื่น ๆ ของรัฐบาล ชนิดของภาษี และอัตรา
ภาษี นโยบายภาษี การบริหารงานดานภาษี สาระสําคัญของกฎหมายภาษีอากร
Principles of taxation and other sources of government revenue,
kinds of tax and tariffs, tax policy, tax administration, and substance
of taxation law
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2135443

นิติปรัชญา
2(2-0-4)
Philosophy of Law
วิ เ คราะห ถึ ง แนวความคิ ด ด า นปรั ช ญากฎหมายของสํ า นั ก ความคิ ด ต า ง ๆ
ที่สําคัญในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนปญหารากฐานสําคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมาย
รวมถึ ง เรื่ อ งความสั ม พั น ธ หรื อ ความขั ด แย ง ระหว า งกฎหมายกั บ ศี ล ธรรม
หลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกันหรือสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรมและ
ความยุติธรรม ธรรมชาติแหงความสัมพันธระหวางกฎหมายกับอํานาจรัฐ การเมือง
บทบาทของกฎหมายในการสร า งความเป น ธรรมของสั ง คม ความยุ ติ ธ รรม
บนพื้น ฐานของหลั กเรื่ อ งความเสมอภาค และหลั กอรรถประโยชน การปฏิ วั ติ
รั ฐ ประหารและป ญ หาความชอบธรรมเชิ ง นิ ติ ป รั ช ญาในการใช อํ า นาจรั ฐ
พันธะหนาที่ในการเคารพเชื่อฟงกฎหมาย และปญหาเรื่องการปฏิเสธหรือดื้อแพง
ตอกฎหมายที่ไมเปนธรรมโดยสันติวิธี
Analytical study of conceptions in legal philosophies attached to
various major schools of thought in the past, to the current time,
significant 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 inclnding related nature of law and state
authority-politics, the function of law in contribution to social justice,
conceptual arguments on principle of justice based on equality and
utility, revolution-coup d’etat and consequential problem of legal
philosophy on its assumption of state authority, the obligation to
obey the law and the problem of civil disobedience

2135444

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Profession
ความหมาย วิ วั ฒ นาการของวิ ช าชี พ กฎหมาย รวมทั้ ง งานในหน า ที่
ของนักกฎหมาย โดยเนนดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพทั้งทางดานจิตใจและบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับ
Meaning definition and evolution of legal profession,
including legal works, emphasizes, ethics, morals and disciplines of
lawyers, both in spirit and positive laws
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2135445

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
Private International Law
ที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล การจําแนก
บุ ค คลตามสภาพภู มิ ศ าสตร การจํ า แนกนิ ติ บุ ค คลตามสภาพทางภู มิ ศ าสตร
การไดสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว การขัดกันแหงกฎหมาย อํานาจหนาที่และ
อํานาจศาลของรัฐในคดีอาญา การรวมมือระหวางประเทศเพื่อปราบอาชญากรรม
อาทิ การสงผูรายขามแดน
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

2135446

กฎหมายอิสลาม
3(3-0-6)
Islamic Law
ประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิส ลามที่เป นรากฐานของระบบกฎหมาย
อิสลาม บอเกิดกฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม
History and civilization of Islamic religion as the foundation of
Islamic law, including sources, the judicial system and principles of
Islamic law

2135447

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
Law on Intellectual Property and International
Trade
กฎหลักกฎหมายวาดวย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการคาและ
ศึ ก ษาถึ ง หลั ก การและวิ ธี ก ารทั่ ว ไปในการซื้ อ ขายระหว า งประเทศ คํ า เฉพาะ
ทางการคา ในการคาระหวางประเทศ สัญญาซื้อขายแบบ ซี.ไอ.เอฟ. สัญญาซื้อขาย
แบบ เอฟ.โอ.บี. การชําระเงินในการซื้อขายระหวางประเทศ การประกันทางทะเล
และการอนุญาโตตุลาการ
General principles of copyright, patent and trademark law, the
general principles and methods of international transactions,
including specific terms in international trade, CIF and FOB contracts,
means of payment in international trade, marine insurance,
arbitration
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2135448

การวาความและจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
2(2-0-4)
Lawyer Practice and Legal Document Preparation Capital Letter
หลั กวิ ช าวาความใหทราบการเตรี ย มคดี การเรีย บเรี ย งคําคูความ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ภายหลั ง ยื่ น คํ า คู ค วามและการพิ จ ารณาคดี ใ นศาล หลั ก สํ า คั ญ ของกฎหมาย
ทนายความและข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ทนายความ รวมทั้ ง ศึ ก ษาหลั ก วิ ช าและ
การร างนิ ติ กรรมสั ญญาตาง ๆ และการให คําแนะนํ าหรื อให คําปรึ กษาทางด าน
กฎหมาย
Methods of advocacy, case preparation, pleading arrangement;
proceeding after sending the pleading and trial, cross-examination,
re-examination, of prepared statements, principles and rules
governing the professional conduct of lawyers, including the principle
of drafting contracts and legal consulting

2.2 เฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
8
หนวยกิต
2135327 กฎหมายลักษณะการปกครองทองถิ่น
2(2-0-4)
Law of Local Administration
ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐาน ประวัติ รูปแบบและประเภทของรูปแบบการปกครอง
ทอ งถิ่ น ตามกฎหมายป จ จุ บั น รวมตลอดถึง อํา นาจหน าที่ โครงสร า ง บุ ค ลากร
และการกํากับดูแลในดานตาง ๆ ที่รัฐไดกระทําตอองคกรเหลานี้ อีกทั้งปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
Theories, basic concepts, history, and patterns of the model of
local governance according to current legislation, including authorized
and governance of personnel in various fields where the state has
action on these organizations
2135328

หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Accounting for Lawyers
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําบัญชี ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดกําหนดขึ้นมา
ประกอบการใชกฎหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการบัญชีกับกฎหมายเกี่ยวกับ
หุนสวนบริษัทและภาษีอากรเพื่อใชประกอบการใหคําปรึกษาในการวางแผนทาง
ธุรกิจ
Principles of fundamental accounting, relationship between
principles of accounting and law pertaining to partnership, company
and taxation for supporting consultancy in business planning
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2135329

กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว
2(2-0-4)
Law of Juvenile Delinquency and Family Cases
สาเหตุ แ ห ง การกระทํ า ผิ ด ของเด็ ก การควบคุ ม และแก ไ ขเด็ ก และเยาวชน
ที่กระทําผิดดวยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมาย
ว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลเยาวชนและครอบครั ว กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ด็ ก และ
เยาวชน และคดีครอบครัว
Causes of juvenile delinquency, control and corrective measures
by juvenile courts, Important principles behind the law establishing
juvenile courts and Family Court, the main importance of Law on the
Establishment of Juvenile and Family Court, procedural law in
juvenile cases and the family

2135330

กฎหมายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Law of Natural Resources and Environmental Conservation
หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี และความสั มพัน ธร ะหว างระบบนิ เ วศ สิ่ งแวดล อม
กั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ นโยบายของรั ฐ องค ก ร มาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการอื่ น ๆ ในการวางแผนการจั ด การ การใช และการคุ ม ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการมลพิษ
Principles, theories, concepts and relationships of ecosystems,
environmental of natural resources, government policies, and
legislative measures and other measures in the planning,
management, use and protection of natural resources and of
environment Pollution Management

2135331

กฎหมายวาดวยการคุมประพฤติ
2(2-0-4)
Probation and Parole Law
ปรั ช ญาแนวคิ ด ของการปฏิ บั ติ ต อ ผู ก ระทํ า ผิ ด การพั ฒ นาทางกระบวนการ
ยุติธรรมใหม ที่เปนทางเลือกสําหรับผูกระทําผิดในการกลับเขาสูสังคม การปฏิบัติ
ตอผู กระทําผิ ด โดยไมใช เ รื อนจํ า ตลอดจนทิศทางของระบบการคุมประพฤติ ใน
ประเทศไทย
Philosophical concept of treating offenders development of new
processes as an alternative for offenders to re-enter society,
treatment for offenders without prisons, and the direction of the
probation system in Thailand
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2135432

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(2-0-4)
Criminology and Penology
ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุ
ของอาชญากรรม กระบวนการยุ ติ ธ รรมกั บ อาชญากรรม อาชญาวิ ท ยาภาค
ผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม การปองกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขต
ของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการลงโทษ การบริหารงานเรือนจํา การเบี่ยงเบน
ผู กระทํา ผิ ด ออกจากกระบวนการยุ ติ ธ รรม รวมถึง การคุม ประพฤติ และการพั ก
การลงโทษ
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, probation and parole

2135433

อนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับขอพิพาททางธุรกิจ
2(2-0-4)
Arbitration and Settlement of Commercial Disqute Resolution
แนวคิดเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท โดยการใชอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณา
คําชี้ ขาด การบังคับ ตามคําวิ นิ จฉัย ชี้ ขาดของอนุญาโตตุ ล าการ แนวคิด เกี่ย วกับ
การระงับขอพิพาทในทางธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ
Concepts of commercial disputes by using settlement of
commercial disputes and arbitration award procedure to enforce the
Commercial Disputes of the arbitrators, the concept of Commercial
Disputes resolution in the business in various forms

2135434

กฎหมายวาดวยกิจการอิสลามในประเทศไทย
3(3-0-6)
Law of Islamic Administration in Thailand
กฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจ การอิสลามในประเทศไทย พระราชบัญญัติการใช
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล 2489 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
Law relating to Islamic affairs in Thailand, act of Islamic law in
Pattani, Yala, Narathiwat, Satun 2489, and other related laws

2135435

นิติเวชศาสตร
2(2-0-4)
Forensic Medicine
ประวัติศาสตรและความมุงหมาย การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจนบุคคล หลักวินิจฉัย
เกี่ยวกับการตาย ยาพิษ การตรวจตาง ๆ ทางนิติเวชวิทยา ความผิด ทางเพศ อันตรายจากการจราจร
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History and purposes of forensic medicine, autopsy reports, postmortem inquest, identification, determination of death, causes of
death, toxicology, forensic examination, sexual assault, dangers from
traffic
2135436

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
Law on Court Organization
บทบั ญ ญั ติ ต ามพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม ระบบศาล การแบ ง ชั้ น ของศาล
อํานาจศาลและอํานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล เขตอํานาจศาล
และระบบตุลาการ
Provisions of the constitution of the courts of justice,
establishment and abolition of courts, jurisdiction and
authority to adjudicate legal proceedings of the court, jurisdiction and
judicial systems

2135437

กฎหมายอาญาระหวางประเทศ
2(2-0-4)
International Criminal Law
หลักกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา ความหมาย ที่มาของกฎหมาย
อาญาระหวางประเทศ การตั้งศาลอาญาระหวางประเทศ รวมถึงความผิดอาญา
ระหวางประเทศ
Legal principles criminal law division, meaning, sources of
international criminal law, the International Criminal Court including
international criminalized

2135438

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
English for Lawyers
คําศัพท ประโยค วลี และสํานวนตลอดจนหลักเกณฑในสวนของภาษาอังกฤษ
สําหรับนักกฎหมาย เพื่อการสื่อสาร และการเจรจา และเพื่อใหนักศึกษาที่ไดศึกษา
ในรายวิชาดังกลาวนี้มีความรู และสามารถใชภาษาอังกฤษในสวนที่เกี่ยวของกับ
นักกฎหมายไดเปนอยางดี
Vocabularies, sentences, phrase and legal lechnical terms in
English for lawyers professional communication and dialogue

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตอง
ไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นายคเณศ รัตนวิไล
อาจารย

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

น.ม.(บริหารงาน
ยุติธรรม)
น.บ.(นิติศาสตร)
2. นายเอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล ศศ.ม.(การ
ผูชวยศาสตราจารย
พัฒนาสังคม)
น.บ.(นิติศาสตร)
3. นายฐานนท มณีนิล
น.ม.(กฎหมาย
อาจารย
มหาชน)
ประกาศนียบัตร
วิชาวาความแหง
สภาทนายความ
น.บ.(นิติศาสตร)
4. นายสิริพัฒน รันดาเว
น.ม.(กฎหมาย
อาจารย
เพื่อวิชาชีพ
กฎหมาย)
น.บ.(นิติศาสตร)
5. นายวานิช ทองเกตุ
น.ม.(นิติศาสตร)
อาจารย
ประกาศนียบัตร
วิชาวาความแหง
สภาทนายความ
ประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต ท า ง
กฎหมายมหาชน
น.บ.(นิติศาสตร)

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป
พ.ศ.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2553

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2546
2547

12

12

12

12

12

2540
2549

15

15

15

15

15

สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ

2543

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2542
สถาบันบัณฑิตพัฒน
2557
บริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ

2552
2550
2547

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2554

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2542

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
15
15
15
15
15
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิขาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวอารยา ชินวรโกมล
อาจารย
2. นายสุรเดช สุวรรณชาตรี
อาจารย
3. นายอารีฟ มะเกะ
อาจารย
4. นางสาวชลธิชา สุรัตนสัญญา
อาจารย
5. นายพล บุษษะ
อาจารย

6. นายอับดุลรอแม สุหลง
อาจารย

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
น.ม. (กฎหมายระหวาง
ประเทศ)
น.บ. (นิติศาสตร)
น.ม. (นิติศาสตร)
ประกาศนียบัตรวิชา
วาความสภาทนายความ
น.บ. (นิติศาสตร)
น.ม. (นิติศาสตร)
ประกาศนียบัตรวิชา
วาความสภาทนายความ
น.บ. (นิติศาสตร)
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
น.บ. (นิติศาสตร)

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยตาป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรวิชาวา
สภาทนายความในพระบรม
ความสภาทนายความ
ราชูปถัมภ
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Ph.D. Islamic
University Sains
Civilization
Malaysia
(อารยธรรมอิสลาม)
ประเทศมาเลเซีย
ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
วิทยาลัยอิสลามสุลตาน
ซัยนัลอาบีดีน KUSZA,
ประเทศ มาเลเซีย

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
15
15
15
15
15
12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-สกุล
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิณัฎฐา แสงสุข

2. รองศาสตราจารยประเทือง ธนิยผล
3. ผูชวยศาสตราจารยนพพงษ จูหอง
4. รองศาสตราจารยพินิจ ทิพยมณี
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี วรภัทร

6. นายเกษมพงศ โบตระกูล

7. นายธนวัฒน เนติโพธิ์

8. นายพิทักษ เกิดหอม
9. นายสามารถ วราดิศัย
10. นายฐปณรรฆน พยุง

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
Doctor of Law (IIS)
Master of Law (International
and Comparative)
น.ม. (นิติศาสตร)
เนติบัณฑิตไทย

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
Ramkhamhaeng University
Kent College of Law Illinois
Institute of Technology, USA
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สค.ม. (บริหารการยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภาม
น.บ. (นิติศาสตร)
หาวิทยาลัยรามคําแหง
น.ม.(นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.ด. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
น.ม. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ประกาศนียบัตร (กฎหมายภาษีอากร)
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.ม. (นิติศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาวาความสภาทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ
หลักสูตร Intensive English
Kaplan International College
Course
London, UK
น.บ. (นิติศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
น.ม. (นิติศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
น.บ. (นิติศาสตร)(เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการบริหารจัดการองคกร สถาบัน เอไอที
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พบ.ม. (ทางรัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรวิชาวาความสภาทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ชื่อ-สกุล
11. นายณัฐกร ยกชูธนชัย

12. นายวรเกียรติ ไชยชนะ
13. นางสาวสมนิดา ระฆัง
14. นายสมชาย ชูเกลี้ยง
15. นายพลวัฒน หะไว
16. นายสมศักดิ์ โภคารัตนกุล

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
น.ม. (นิติศาสตร)
ประกาศนียบัตรกฎหมายคุมครองผูบ ริโภค
ประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท
เนติบัณฑิตไทย

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
น.บ.(นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.ม. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรวิชาวาความสภาทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.ม. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรวิชาวาความสภาทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.ม. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรวิชาวาความสภาทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เนติบัณฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตสภา
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.ม. (ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร
รป.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
ประกาศนียบัตรวิชาวาความสภาทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
ไมมี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจยั
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ไมมี

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเบิรคลี่, สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยโอคแลนด, นิวซีแลนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ไมมี
5.3 ชวงเวลา
ไมมี
5.4 จํานวนหนวยกิต
ไมมี
5.5 การเตรียมการ
ไมมี
5.6 กระบวนการประเมินผล
ไมมี

