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ค าน า 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่               
ปีการศึกษา 2555 ท่ีผ่านมาการด าเนินงานของหลักสูตรนอกเหนือจากท่ีได้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแล้ว หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตยังได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อขอการรับรองหลักสูตร จากเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และจ ากสภาทนาย ความ ในพ ระบ รมร าชูปถั มภ์    ซึ่งขณะนี้ทางเนติบัณฑิตยสภาในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 ได้มีการปรับปรุง 
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนบางประการให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน จัดแผนการเรียนโดยเฉพาะในหมวด วิชาเฉพาะ แก่นักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 1 ให้สามารถ
ปรับตัวในการเรียนต่อได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรจาก
เดิมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต รายละเอียด ในหลักสูตรประกอบด้วย 
8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลท่ัวไป 2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัด
การศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์ 7) 
หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) หมวดการประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของ
หลักสูตร ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขรายละเอียดตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีความถูกต้อง
เรียบร้อย  
 ในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ       
ซึ่งได้สละเวลาของท่านในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์ ตลอดจนผู้ให้บัณฑิต ท่ีได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จนน ามาสู่การปรับปรุง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม เป็นนักกฎหมายท่ีสร้างสรรค์ความยุติธรรมให้แก่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป 
 
 

                                                            
        (นายฐานนท์   มณีนิล) 
           ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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รายละเอียดของหล กสูตร 
หล กสูตรนิติศาสตรบ ณฑิตั 

หล กสูตรปร บปรุงัพ.ศ.ั2563 
 

ช่ือสถาบ นอุดมศึกษา  : มหาวิทยาล ยราชภ ฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ 
 

หมวดท่ีั1 ข้อมูลท ่วไป 
1.ัรห สและช่ือหล กสูตร 
    รหัสหลักสูตร :  25541571101646 
    ภาษาไทย :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
    ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Laws Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต 
   ช่ือย่อ :  น.บ. 
    ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Bachelor of Laws 
   ช่ือย่อ :  LL.B. 

3. วิชาเอก 
ััััไม่มี   
 
4. จ านวนหน่วยกิต 
    ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหล กสูตร 
    5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
    5.2ัประเภทของหล กสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
ัััั5.3 ภาษาที่ใช ้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    5.4 การร บเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยได้  
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    5.5 ความร่วมมือก บสถาบ นอืน่  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ัััั5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหล กสูตรและการพิจารณาอนุม ติ/เห็นชอบหล กสูตร  
    6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 
    6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
    6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อ

วันท่ี 30 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ 
    6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 

2563 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอหลักสูตรต่อท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร  
    6.5 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุม ครั้งท่ี  3/2563 

เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอหลักสูตรต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย     
6.6 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติ

หลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หล กสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
นิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2565          
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หล งส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้พิพากษา 
8.2 พนักงานอัยการ 
8.3 ทนายความ 
8.4 เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานศาลปกครอง เจ้าพนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าพนักงานศาลทหาร 
8.5 นิติกรและท่ีปรึกษากฎหมาย 
8.6 ปลัดอ าเภอและนายอ าเภอ 
8.7 เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เช่น สายงานป้องกันปราบปราม สายงานพนักงานสอบสวน และสายงาน

อ านวยการ เป็นต้น 
8.8 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานสถานพินิจฯ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานคุม

ประพฤติ 
8.9 ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
8.10 นายทหารพระธรรมนูญ หรือ นายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ 
8.11 เจ้าหน้าท่ีบุคคล 
8.12 เจ้าพนักงานรัฐสภา 
8.13 อื่น ๆ 
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9. ชื่อนามสกุลัเลขบ ตรประจ าต วบ ตรประชาชนัต าแหน่งัและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ร บผิดชอบ
หล กสูตร 

ชื่อันามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าต วบ ตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาล ย ปีัพ.ศ. 

1. นายฐานนท์  มณีนิล 
อาจารย์ 
3-9599-00113-68-0 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2549 
2543 

 
2542 

2. นายเอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-9599-00111-88-1 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2547 
2540 

 
3. นายวานิช  ทองเกตุ 
อาจารย์ 
3-8402-00548-79-1 
 
 

น.ม.(นิติศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายมหาชน 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2550 
2547 

 
2554 

 
2542 

4. นายสิริพัฒน์  รันดาเว 
อาจารย์ 
1-9599-00161-75-1 

น.ม. (กฎหมายเพื่อวิชาชีพ
กฎหมาย) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2557 
 

2552 
5. นางสาวชลธิชา สุรัตนสัญญา 
อาจารย์ 
3-5011-00278-03-6 

น.ม.(กฎหมายมหาชน) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยตาปี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2558 
2550 

10. สถานที่จ ดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพ ฒนาที่จ าเปน็ในการวางแผนหล กสูตร 
ััััั11.1 สถานการณ์หรือการพ ฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ััปัจจุบันประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลได้จัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  นโยบาย ประเทศไทศ 4.0 มีการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ Digital Economy 
อันจะเห็นได้จากรูปแบบนิติสัมพันธ์ท่ีมีความหลากหลายมาขึ้นมีการพัฒนากิจการต่าง ๆ ตลอดจน
ค่านิยมของสังคมท่ีให้การ ยอมรับการพัฒนาด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือเกิดจากปัจจัยในระดับ
นานาชาติ เช่น การเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดรูปแบบของนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมี ความหลากหลายและความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
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กฎหมายให้สอดคล้องกับ รูปแบบของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส าหรับตัวนักกฎหมายเองก็ต้องมีการ
พัฒนาให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงเหล่านั้น และพร้อมท่ีจะปรับตัวเข้ากับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้บัณฑิตมีความความรู้และทักษะท่ี
สอดคล้องต่อภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามแนวทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ อันได้แก่ 
การเข้าถึงความยุติธรรมระดับชุมชน การไกล่เกล่ีย การประนีประนอมยอมความ การเสริมสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการเพิ่มเติมและ
ปรับเปล่ียนรายวิชาให้สอดรับกับแนวทางดังกล่าว เช่น กฎหมายอิสลาม กฎหมายสิทธิมนุษยชน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศ
ไทย กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อพิพาท
ทางธุรกิจ และ กฎหมายความมั่นคง เป็นต้น 
ััััั11.2 สถานการณ์หรือการพ ฒนาส งคมและว ฒนธรรม 
 ััในปัจจุบันภายใต้สังคมยุคทศวรรษท่ี 21 การเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ 
สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันข้อมูลและข่าวสารทางกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ี
เกี่ยวกับกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมนั้นถูกบิดเบือนหรือไม่ครบถ้วนซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจท่ี
คลาดเคล่ือนของประชาชนท่ัวไป ในวงกว้าง ส่งผลให้สังคมเกิดมุมมองในเชิงลบต่อกระบวนการ
ยุติธรรมและต่อวิชาชีพทางกฎหมายอย่าง หลีกเล่ียงไม่ได้ แต่ในทางกลับกันเมื่อพิจารณาจากปริมาณ
คดีท่ีมีการฟ้องร้องขึ้นสู่ศาลต่าง ๆ กลับเพิ่มสูงและยัง มีความหลากหลายมากขึ้นทุกปี ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนกับกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องสร้างบุคคลกรในวิชาชีพกฎหมายซึ่งนอกจากจะต้องความรู้ความ เข้าใจท่ีถูกต้องและมีขอบเขต
ท่ีกว้างขวางขึ้นในทางกฎหมายแล้ว ยังจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็น แบบอย่างให้แก่สังคม 
ตลอดจนมีความเข้าใจและทัศนคติอันดีในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปล่ียนแปลง ทางสังคมท่ี
เกิดขึ้น สามารถให้ความรู้และสร้างความเข้าใจทางกฎหมายท่ีถูกต้องแก่สังคมได้ 

12. ผลกระทบจากข้อั11 ต่อการพ ฒนาหล กสูตรและความเก่ียวข้องก บพ นธกิจของสถาบ น 
ััััั12.1ัการพ ฒนาหล กสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี 
เปล่ียนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 (มคอ.1) มาตรฐานวิชาชีพนิติศาสตรบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภา ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่แผ่นดิน มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางกฎหมาย
ท่ีกว้างขวางครอบคลุมและ ทันสมัยให้สอดคล้องต่อความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้
บัณฑิตมีความเช่ียวชาญกฎหมายเฉพาะทางอันจะน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต หลักสูตรจึงมี
รายวิชาบังคับเลือกซึ่งจะช่วยสร้างความ เช่ียวชาญในกฎหมายเฉพาะทางท่ีสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและตลาดงานด้านกฎหมายในอนาคตมากยิ่งขึ้น 
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ััััั12.2 ความเก่ียวข้องก บพ นธกิจของสถาบ นั 
   ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ีมุ่งผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการแก่สังคม วิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนา
องค์กรคุณภาพ หลักสูตรจึงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ ท้องถิ่น ท้ังในระดับพื้นฐาน
และระดับท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และยึดมั่นใน ความยุติธรรม 
เพื่อให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถน ากฎหมายอันเป็นกลไกส าคัญในการบริหารจัดการ การ
พัฒนา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ตอบสนองนโยบายเฉพาะของรัฐบาลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงเป็น พันธกิจท่ีส าคัญส่วนหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 
 
13. ความส มพ นธ์ั(ถ้ามี)ัก บหล กสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาล ย 
ััััั13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหล กสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หล กสูตรอื่น 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บริหารจัดการการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย

หลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหล กสูตรที่เปิดสอดให้ภาควิชา/หล กสูตรอื่นต้องมาเรียน 

   ไม่มี 
13.3ัการบริหารจ ดการ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือหมวด  
วิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน     
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุติระดับปริญญาตรี      
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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หมวดท่ีั2 ข้อมูลเฉพาะของหล กสูตร 
 

1.ัปร ชญาัความส าค ญัว ตถุประสงค์ของหล กสูตร และความคาดหว งผลล พธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นัั
ปีการศึกษา 
ัััั1.1 ปร ชญาของหล กสูตร  

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุ่งให้การศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่
คุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการน าความรู้ทางด้านกฎหมายมาปรับใช้กับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
     1.2 ความส าค ญของหล กสูตร 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ         
ด้านกฎหมาย เพื่อน าไปพัฒนาคุ้มครองท้องถิ่นต่าง  ๆ ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมาย        
เสมอภาคกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ได้รับความยุติธรรม นอกจากนี้แล้วในปัจจุบันในท้องถิ่น
ต่างจังหวัดยังขาดแคลนบุคลากรทางกฎหมายเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตทาง        
ด้านนิติศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง 
     1.3 ว ตถุประสงค์ของหล กสูตรั 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณสมบัติท่ีส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
 1.3.1 มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีคุณธรรมในทางกฎหมาย และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษา
ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนสามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.3.2 มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ให้เกิดการช่วยเหลือ
และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ตลอดจนสร้างความเป็น
ธรรมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขึ้นภายในสังคม 
 1.3.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นใน
การประกอบวิชาชีพกฎหมายหรืออาชีพอื่นตามควรแก่กรณี 

ััััั1.4ัความคาดหว งผลล พท์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

 
ปีที่ รายละเอียด 
1 1. ตระหนักถึงหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีของสังคม เป็นตัวแบบท่ีดีให้แก่สังคมได้ 

2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายความ
จ าเป็นของการท่ีบ้านเมืองใช้บังคับกฎหมาย 
3. สามารถศึกษาค้นคว้าและสืบค้นได้ด้วยตนเองผ่านห้องสมุดกฎหมายและ
ส่ือสารสนเทศ 
4. มีความสามารถท างานร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่น 
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ปีที่ รายละเอียด 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ได้ 

2 1. ตระหนักถึงหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีของสังคม เป็นตัวแบบท่ีดีให้แก่สังคมได้ 
2. มีความเข้าใจใจเนื้อหาสาระของวิชาการทางด้านกฎหมายในแต่ละสาขา 
3. สามารถตีความและเข้าใจถึงวิธีการใช้กฎหมายแต่ละสาขา 
4. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูบาอาจารย์และเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง 
5. มีทักษะการใช้ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษากฎหมายท่ีถูกต้อง 

3 1. ตระหนักถึงหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีของสังคม เป็นตัวแบบท่ีดีให้แก่สังคมได้ 
2. มีความรู้ทางกฎหมายท่ีสูงขึ้นสามารถท่ีจะถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่
รุ่นน้องได้ 
3. สามารถหยิบยกปัญหาข้อเท็จจริงหรือข่าวสารของบ้านเมืองขึ้นมา
วิพากษ์วิจารณ์ได้ 
4. มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมท่ีมีความหลากหลายและมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ 
5. สามารถสืบค้นบทความหนังสือต าราประกอบการเรียนจากส่ือ
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 

4 1. ตระหนักถึงหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีของสังคม เป็นตัวแบบท่ีดีให้แก่สังคมได้ 
2. มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางด้านนิติศาสตร์   
3. สามารถท่ีจะน าความรู้ทางด้านกฎหมายไปประกอบอาชีพในสังคมได้ 
4. มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
5. น าทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

2. แผนพ ฒนาปร บปรุง  
แผนการพ ฒนาั/ัเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ั หล กฐาน/ต วบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ให้มี มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
พ.ศ.2561 
2. ปรับปรุ ง คุณสมบั ติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวง ศึกษ าธิ ก าร  เรื่ อ ง เกณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ.
2558 

 

1. ยกร่างหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
ตาม กรอบ ม าตรฐาน คุณ วุฒิ    
ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
พ.ศ.2561 
2 . เชิญ ผู้ เช่ี ย วช าญ ทาง ด้ าน
กฎหมายท้ังในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชนตลอดจนในส่วน
ขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย 
เ ช่ น  ผู้ พิ พ า ก ษ า  อั ย ก า ร 
ทนายความ นักวิชาการ เป็นต้น 
เพื่ อ เข้ าม ามี ส่ วน ร่วม ใน การ

1 . ราย งาน การประ เมิ น 
หลักสูตรในแต่ละป ี
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
3. รายงานการประชุม การ
ปรับปรุงหลักสูตร 
4. รายงานการพัฒนาผู้เรียน
ท่ี มี ห น่ ว ย ง าน /อ ง ค์ ก ร
ภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม 
5. นักศึกษาอย่างน้อยร้อย
ละ 95 ผ่านการประเมิน 
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แผนการพ ฒนาั/ัเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ั หล กฐาน/ต วบ่งชี้ 
ตรวจสอบและ เสนอแนะ ต่อ   
ร่างหลักสูตร 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6. สถาน ท่ีรับบัณฑิต เข้า
ท า งาน มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ
บัณฑิตโดยเฉล่ียในระดับ 
3.5 จากระดับ 5 

 
หมวดท่ีั3 ระบบการจ ดการศึกษาัการด าเนินการัและโครงสร้างของหล กสูตร 

 
1. ระบบการจ ดการศึกษา 
ัััั1.1 ระบบการจ ดการศึกษาในหล กสูตร 

โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจ ดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหล กสูตร 
ััั2.1 ว นเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
         ภาคเรียนท่ี 1 มิถุนายน – กันยายน  
         ภาคเรียนท่ี 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
    2.2 คุณสมบ ติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 
 2.2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า 
 2.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น 
 2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
    2.3 ปัญหาของน กศึกษาแรกเข้าั 
 2.3.1ัความไม่เข้าใจในการปรับตัวในระดับอุดมศึกษา 
 2.3.2ัการด าเนินชีวิตห่างไกลจากครอบครัวและผู้ปกครอง 
 2.3.3 ปัญหาทักษะพื้นฐานของการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักศึกษา         
ท่ีเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
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 ััั2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ าก ดของน กศึกษาในข้อั2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา 
 2.4.2 จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
 2.4.3 จัดระบบพี่ช่วยน้อง เพื่อแนะน า ให้ค าปรึกษา ท้ังด้านการเรียน และการด าเนินชีวิต 
 2.4.4 จัดอบรมความพร้อมทางด้านทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าช้ันเรียนในภาคการศึกษาแรก 
 
 2.5 แผนการร บน กศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะั5 ปี 
ระด บช ้นปี 

 
จ านวนน กศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ระดับปริญญาตรี(4)ปี      

ช้ันปีท่ี 1 220 220 220 220 220 
ช้ันปีท่ี 2 - 220 220 220 220 
ช้ันปีท่ี 3 - - 220 220 220 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 220 220 

รวมจ านวนน กศึกษา 220 440 660 880 880 
จ านวนบ ณฑิตที่คาดว่าจะ 

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 220 220 

 
ััั2.6 งบประมาณตามแผน 
        2.6.1ัรายละเอียดรายร บั(หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายร บ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
8,500 บาทต่อภาคการศึกษา 

3,740,000 7,480,000 11,220,000 14,960,000 14,960,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาท ต่อปี 

154,000 308,000 462,000 616,000 616,000 

รวมรายร บ 3,894,000 7,788,000 11,682,000 15,576,000 15,576,000 
 
2.6.2ัรายละเอียดรายจ่ายั(หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2563 2564 2565 2566 2567 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 778,800 1,557,600 2,336,400 3,115,200 3,115,200 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

1,557,600 3,115,200 4,672,800 6,230,400 6,230,400 
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รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ร้อยละ 40 

1,557,600 3,115,200 4,672,800 6,230,400 6,230,400 

รวม 3,115,200 6,230,400 9,345,600 12,460,800 12,460,800 
จ านวนน กศึกษา 220 440 660 880 880 

ค่าใช้จ่ายต่อห วน กศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

 

ัััั2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน  
   2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตัรายวิชาัและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาล ย 

ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขา
นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (ภาคผนวก  ก) 

3. หล กสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หล กสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหล กสูตรัไม่น้อยกว่าั134ัหน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหล กสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

 
1.ัหมวดวิชาศึกษาท ่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2.ัหมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
    2.1 เฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 

    2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

3.ัหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาัั 
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ดังนี้   

                                                 
*หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป  

1.ัหมวดวิชาศึกษาท ่วไป ัััััััไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1ักลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารััััไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1)ับ งค บเรียน  12 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  
5100102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร* 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6)) 
 Thai for Careers  
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 
 English for Communication and  Learning Development  
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1*    2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2*   2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและส่ือ      2(1-2-3) 
 Technology and Media Literacy  
 2) เลือกเรียนัััััััััััััััััััััััััััไม่น้อยกว่าััััััััััั3                      หน่วยกิต 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and  Writing Skills  
5100110 การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills Development   
5100111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
5100112 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 
 

 
 

1.2ักลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิตััััััััััััััััััััััััไม่น้อยกว่า           6             
 

หน่วยกิต 
 1) วิชาบ งค บัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Well-being  

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
 2) วิชาเลือก         ััััััััััััััััััไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Information Technology for  Presentation  
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily Life  
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of  Life Development  
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local  Development  
5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth  
5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
 Step to the World  
5100125 ความจริงของชีวิต* 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
5100126 การพัฒนาตน*                      2(2-0-4) 
 Self Development  
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*             3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
 

 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลกัััััััััััััััััไม่น้อยกว่า                 ัั6 
 

หน่วยกิต 
 

 

1) วิชาบ งค บััััััััััััััััััััััััััััััััั                 ัั3 
 

หน่วยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  
 

 

2) วิชาเลือกััััััััััััััััััััััััััััััััั                 ััั3 
 

หน่วยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
 Life Skill for Society  
5100131 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-6) 
 Socialization  
 

 

1.4 กลุ่มวิชาอ ตล กษณ์ของคณะััััััััไม่น้อยกว่า                  3 
 

หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร์                                             3 หน่วยกิต 
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama The Nine  
 2) คณะมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์                    3 หน่วยกิต 
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน     
 Thai and Local Ways  
 3) คณะวิทยาการจ ดการััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3 หน่วยกิต 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  
 Young Enterpreneurs  
 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร            3 หน่วยกิต 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น  
 Science for Community  

2.หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย) ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกนหรือวิชาบ งค บ ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 

2135101 หลักกฎหมายเอกชน 2(2-0-4) 
 Principles of Private Law  
2135102 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 
 Principles  of  Public Law  
2135103 การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Legal  Writing  and  Research 
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2135104 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 
 Law of Juristic Act and Contract  

2135105 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
 Constitutional  Law  and  Political  Institution  
2135106 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 
 Philosophy of Law  
2135107 กฎหมายอาญา 1  3(3-0-6) 
 Criminal  Law 1   
2135208 กฎหมายอาญา 2  3(3-0-6) 
 Criminal  Law 2   
2135109 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
 Specific Contracts 1  
2135210 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
 Specific Contracts 2  
2135211 เอกเทศสัญญา 3 2(2-0-4) 
 Specific Contracts 3  
2135112 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code : Obligation  
2135113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้ 2(2-0-4) 
 Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs 

Without Mandate  and Enrichment 
 

2135214 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะต๋ัวเงิน 2(2-0-4) 
 Civil and Commercial Code : Bills, Current Account  
2135215 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและท่ีดิน 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code : Property and Land  
2135216 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code : Partnerships, Companies, Public 

Companies Limited 
 

2135217 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
 Criminal Procedure   
2135218 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3(3-0-6) 
 Civil Procedure Code 1  
2135319 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  2(2-0-4) 
 Civil  Procedure Code 2  
2135320 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code : Family  
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หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

2135321 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative  Law  
2135322 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 3(3-0-6) 
 Civil  and Commercial Code : Succession  
2135323 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Taxation Law  
2135324 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 3(3-0-6) 
 Bankruptcy and Rehabilitation Law  
2135325 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2(2-0-4) 
 Public International Law      
2135326 กฎหมายอิสลาม* 3(3-0-6) 
 Islamic  Law  
2135434 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) 
 Private  International  Law  
2135435 กฎหมายแรงงานและประกนัสังคม 3(3-0-6) 
 Labour and Social Security Law  
2135436 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
 English  for  Lawyers   
2135437 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Legal Profession  
2135438 การว่าความและจัดท าเอกสารทางกฎหมาย 2(2-2-4) 
 Lawyer Practice and Legal Document Preparation Capital 

Letter 
 

2135439 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 5(450) 
 Professional Experience in Law  
     2.2 วิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมายััไม่น้อยกว่าัััััั12 หน่วยกิต 
2135327 กฎหมายลักษณะพยาน 2(2-0-4) 
 Law  of  Evidenc  
2135328 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 2(2-0-4) 
 Human  Rights  Law  
2135329 กฎหมายลักษณะการปกครองท้องถิ่น 2(2-0-4) 
 Law  of  Local  Administration  
2135330 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Accounting  for  Lawyers 
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          ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

2135331 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว 2(2-0-4) 
 Law  of  Juvenile  Delinquency  and  Family  Cases  
2135332 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4) 
 Law of Natural Resources and Environmental Conservation  
2135333 กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ 2(2-0-4) 
 Probation  and  Parole  Law  
2135440 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(2-0-4) 
 Criminology  and  Penology  
2135441 อนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 2(2-0-4) 
 Arbitration and Settlement of Commercial  Dispute  

Resolution 
 

2135442 กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย*  3(3-0-6) 
 Law of Islamic Administration in Thailand  
2135443 นิติเวชศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Forensic  Medicine  
2135444 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 
 Law on Court Organization  
2135445 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 
 International  Criminal  Law  
2135446 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 
 Law on  Intellectual  Property and  International Trade  
2135447 กฎหมายความมั่นคง* 3(3-0-6) 
 Security Law 

 
 

 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

ไม่น้อยกว่า 
 

6 
 

หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาน กศึกษาภาคปกติ 
ปีที่ั1  ภาคการศึกษาที่ั1  

หมวดวิชา รห สวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
กฎหมาย) 

2135101 หลักกฎหมายเอกชน 2(2-0-4) 
2135102 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 
2135103 การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย 2(2-0-4) 
2135104 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 
2135105 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมือง 
3(3-0-6) 

รวม 18ัหน่วยกิต 
 
 
ปีที่ั1 ภาคการศึกษาที่ั2  

หมวดวิชา รห สวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
กฎหมาย) 

2135106 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 
2135107 กฎหมายอาญา 1  3(3-0-6) 
2135109 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6) 
2135112 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 3(3-0-6) 
2135113 กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ว่าด้ วย

ละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควร
ได้ 

2(2-0-4) 

รวม 19ัหน่วยกิต 
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แผนการศึกษาั(ต่อ) 
ปีที่ั2  ภาคการศึกษาที่ั1  

หมวดวิชา รห สวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
กฎหมาย) 

2135208 กฎหมายอาญา 2  3(3-0-6) 
2135210 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
2135214 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย

ลักษณะต๋ัวเงิน 
2(2-0-4) 

2135211 เอกเทศสัญญา 3 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 19ัหน่วยกิต 

ปีที่ั2  ภาคการศึกษาที่ั2  
หมวดวิชา รห สวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
กฎหมาย) 

2135215 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย 
ทรัพย์สินและท่ีดิน 

3(3-0-6) 

2135216 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย 
หุน้ส่วนและบริษัท 

3(3-0-6) 

2135217 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
2135218 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 21ัหน่วยกิต 
ปีที่ั3ั ภาคการศึกษาที่ั1  

หมวดวิชา รห สวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
กฎหมาย) 

2135319 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2(2-0-4) 
2135320 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย 

ครอบครัว 
3(3-0-6) 

2135321 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านหรือ
วิชาเลือกทางกฎหมาย 

  4 หน่วยกิต 

รวม 18ัหน่วยกิต 



19 
 

 

แผนการศึกษาั(ต่อ) 
 
ปีที่ั3  ภาคการศึกษาที่ั2  

หมวดวิชา รห สวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
กฎหมาย) 

2135322 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 3(3-0-6) 
2135423 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
2135324 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 3(3-0-6) 
2135325 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2(2-0-4) 
2135326 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้านหรือ
วิชาเลือกทางกฎหมาย 

  4 หน่วยกิต 

รวม 18ัหน่วยกิต 
 
ปีที่ั4  ภาคการศึกษาที่ั1  

หมวดวิชา รห สวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
กฎหมาย) 

2135434 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) 
2135435 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6) 
2135436 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2(2-0-4) 
2135437 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
2135438 การว่ าความและจัดท าเอกสารทาง

กฎหมาย 
2(2-2-4) 

วิชาเฉพาะด้านหรือ
วิชาเลือกทางกฎหมาย 

  4 หน่วยกิต 

รวม 16ัหน่วยกิต 
 
ปีที่ั4  ภาคการศึกษาที่ั2  

หมวดวิชา รห สวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชา
กฎหมาย) 

2135439 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 5(450) 

รวม 5ัหน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
1.ัหมวดวิชาศึกษาท ่วไป      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

1)ักลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
1.1) บ งค บเรียน  12 หน่วยกิต  

 
รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100101 ภาษาัความคิดัและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Language Thought and Communication  
      ภาษากับการส่ือสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดและการส่ือสาร ทักษะ 

การฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอด
ความคิด เพื่อการส่ือสาร ท้ังการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลง
หรือการละเล่น การเล่านิทานพื้นบ้าน 

      Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea 
organization, idea conclusion, expressing ideas for communication for 
both speaking and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 
5100102 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสารั 3(3-0-6)       

 Thai for Communication  
      ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร ฝึกทักษะใช้

ภาษาในชีวิตประจ าวัน ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
ส่ือสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร 
 

     Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use 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 
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5100103 ภาษาไทยเพือ่การประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careers 
      การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียนเพื่อให้เกิดการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท้ังใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีการงานและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 

      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 
 

5100105 ภาษาอ งกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  
     การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 

ค าศัพท์และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูล
เบ้ืองต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

      English usage for daily communication, English sound systems,  
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and 
introducing others, basic information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 
 

5100106 การใช้ภาษาอ งกฤษในส งคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network 
      การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในส่ือสังคมออนไลน์  การต้ังและการ

ตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความ
คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

     Simple English writing in social media, giving queries and answers 
in English, online chatting, giving opinions in English, writing and 
replying email in English 
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5100107 ภาษาอ งกฤษเพื่อการสื่อสารและพ ฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning 

Development 
 

     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ังการฟัง  พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การ
แนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า 
การบรรยายลักษณะบุคคลและส่ิงของและสถานท่ีการถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น   พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการส่ือสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     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 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 communication 
 

5100108 ภาษาอ งกฤษเพื่อการสื่อสารั1ั 2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
     การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพื้นฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกต้องเหมาะสม 

     Practices 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 
 

5100109 ภาษาอ งกฤษเพื่อการสื่อสารั2ั 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
     การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์

จริงท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 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 
 

5100113 ก้าวท นโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  
     การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันส่ือ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การ
วิเคราะห์ส่ือ การใช้เครื่องมือส่ือสารง่าย ๆ ในการผลิตส่ือ  การใช้ส่ือสังคมออนไลน์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี 

     Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law controls and ethics in 
technology 

 
 1.2)ัวิชาเลือกััััััััััััััััััััััััััััััััััไม่น้อยกว่าััััั3ัััััั หน่วยกิต 

รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100104 การพ ฒนาท กษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)       

 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
     การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ท้ัง

ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจาก
ส่ือต่าง ๆ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
และมารยาทในการส่ือสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

     Developments of speaking and writing skills, speaking and writing 
for both formal and informal occasion, research, knowledge from 
listening and reading from various media, presenting with 
presentation and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking and writing 

 
5100110 การพ ฒนาท กษะการสื่อสารภาษาอ งกฤษ 3(3-0-6)ัััััั 

 English Communication Skills Development 
     การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและ

เขียนข้อความขนาดส้ัน  และประโยคท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
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     Listening and speaking in daily-life situations, short message 
reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 

 
5100111 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
     การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้น

พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวัน 
     Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 

basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

5100112 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication  
     การใช้ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้น

พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวัน 
     Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 

Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

 2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต             ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
 ัััั2.1)ัวิชาบ งค บััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3 หน่วยกิต 

รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100116 อยู่ดีักินดีัมีสุข 3(3-0-6) 

 Well-being  
      การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีต่อส่ิงแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่าน
ฉลากโภชนาการ ความรู้ เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

     Science and technology use in daily life, effects of using science 
and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug information, Thai herbs, 
herbs with health, consumer protection laws, promoting physical 
and mental health 
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5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าว น 3(3-0-6)ัััััั 
 Science in Daily Life  
     พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน

บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานใน
การด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี 
ท่ีใช้ในชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความ
เย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

 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 use in daily life, using microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

 
     2.2)ัวิชาเลือกััััััััััััััััััััััััไม่น้อยกว่าััััััััััั3 หน่วยกิต 

รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6)ัััััั 

 Information Technology for Presentation  
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 

วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

     Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 
 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าว นั 3(3-0-6)ัััััั 
 Information Technology in Daily Life  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

     Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics 
in using information system and security system 
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5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าว น 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
      หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ

เช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      Principle and thinking process; giving reasons; financial 

mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
 

5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  
      หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร

ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและ
การเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

      Principles of body management, skill practice and basic technique 
of body management to gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 
 

5100120 การกีฬาเพื่อพ ฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
      กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและ

วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
การเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้น า 

      Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for 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 
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5100121 ศาสตร์พระราชาก บการพ ฒนาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local Development  
      ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 

และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพื่อความ
กินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาท่ียั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

      King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 
 

5100122 ชี้ช่องทางดีัชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth     
      การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  

มีการพัฒนาตนเองเพื่อด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกัน ผู้อื่นได้ การ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการและ
ภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจ
ออนไลน์ การตลาดและการส่ือสาร 

      Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting 
along well with people, promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource management, investment 
channel, principles of basic business, analyzing business environment, 
accounting and financing, online business, marketing and 
communication 
 

5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น 

ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดน าเสนอต่อท่ีประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี การพัฒนาตนในการ
ท างานกลุ่มและท างานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 
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      Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, principles of oral 
presentation in front of meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups work and teamwork, living 
skills 
 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้างัั 2(1-2-3) 
 Step to the World  
      การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบ

สมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียน
ประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและ
การปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาท
และน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และส านวนเพื่อการปฏิบัติงานและการส่ือสารใน
ส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการน าเสนอ  การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การท างานเป็นทีม และการมีจิต
สาธารณะ 

      Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone conversation, etiquette in tone 
of speaking, vocabularies and expressions for work practice  
 

5100125 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
      ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบต
าง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ อัน
น าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

      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, 
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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 
 

5100126 การพ ฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  
      หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 

กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

      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 
 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
      ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 

การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคล่ือนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคย และน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

      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 appreciation 
 

5100128 ชีวิตและว ฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
      เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษย

สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและ      
การท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
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      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, 
self-development for the advance in life and career, religious 
principles application to life and career 
 

 3)ักลุ่มวิชาพลเมืองโลก              ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 
 ัััั3.1)ัวิชาบ งค บััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3 หน่วยกิต 
รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100129 พหุว ฒนธรรมก บส นติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  
     ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก    
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย 
แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

     Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of peace 
and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, resolving 
conflict with peace, social activity for peace promotion, public consciousness 
and responsibility towards multiculture society, living together in democratic 
society, right prevention guidelines 

 ัััั3.2)ัวิชาเลือกััััััััััััััััััััไม่น้อยกว่าัััััััััััััั3 หน่วยกิต 
รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100130 ท กษะชีวิตเพื่อส งคม 3(3-0-6)ัััััั 

 Life Skill for Society  
     ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน

ศตวรรษท่ี 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การส่ือสารสารสนเทศ การเรียนรู้
อาชีพ การเรียนรู้ สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิต
สาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

     Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable 
development 
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5100131 ส งคมภิว ตน์ 3(3-0-3) 
 Socialization  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

     Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political affairs 
 

 4)ักลุ่มวิชาอ ตล กษณ์ของคณะััััััััััััไม่น้อยกว่า             3 หน่วยกิต 
 ัััั4.1ั)ัคณะครุศาสตร์ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3 หน่วยกิต 
รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6)ัััััั 
 Teachings of King Rama 9  
 ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงส่ีเสา

หลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าท่ีพลเมือง 
     Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 

learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

 
 ัััั4.2ั)ัคณะมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ัััััััััััััััััััััั3 หน่วยกิต 
รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100133 วิถีไทยัวิถีถ่ินััััั 3(3-0-6)ัััััั 
 Thai and Local Ways  
     พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัต

ลักษณ์-ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น  
วัฒนธรรม ด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเช่ือ  และส่ิงสร้างสรรค์ท่ีเกิด
จาก  ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มี
กรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

     Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, 
case studies of learning resores in local community 
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 ัััั4.3ั)ัคณะวิทยาการจ ดการัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3 หน่วยกิต 
รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)ัััััั 
 Young Enterpreneurs   
 ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ

และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสใน
การเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดต้ัง
ธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม 
และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและ
การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์
ทางภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     Background and significance of special economic zone, 
government and private policy special economic zone, analysis of 
guidelines for becoming entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of business probability, forming 
business guideline, personal financial planning, income management; 
expenses, savings and debts, spending money for investment, 
concept and preparation for becoming entrepreneurship in digital era, 
tax benefit, ethics and social responsibility, and related laws 
 

 ัััั4.4ั)ัคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรัััััััััััั3 หน่วยกิต 
รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถ่ินััััั 3(3-0-6)ัััััั 
 Science for Community  
     ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์  

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

      Knowledge, scientific and technological significance, scientific 
skills, aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development 
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2.ัหมวดวิชาเฉพาะั(วิชากฎหมาย)      ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต  
2.1ัวิชาแกนหรือวิชาบ งค บ ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต  

รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2135101 หล กกฎหมายเอกชน 2(2-0-4) 

 Principles of Private Law  
     ความหมายและพัฒนาการของกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐานและบทบาท

ความส าคัญของกฎหมายเอกชน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน หลัก
ท่ัวไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่ง ตามท่ีปรากฏในลักษณะ 1-2 ของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 
 

2135102 หล กกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 
 Principles of Public Law  
     ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน 

ลักษณะเฉพาะและบทบาทความส าคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย 
องค์ประกอบและรูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่างๆ ของรัฐ         
การปกครองโดยกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมาย
มหาชน การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การควบคุมการใช้อ านาจรัฐ 

     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 การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Legal  Writing  and  Research  
     หลักและวิธีการเขียนเอกสารทางกฎหมาย และศึกษาแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญของ

เอกสารทางกฎหมายท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมท้ังเอกสาร        
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการฝึกปฏิบัติการเขียนทางกฎหมาย 

     Principles and legal documents writing and sources of the legal 
documents in Thailand and foreign documents, Including 
electronical documents,  practicing and legalize writing 
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2135104 กฎหมายล กษณะนิติกรรมและส ญญาััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
 Law of Juristic Act and Contract 
     ลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันท าให้

การแสดงเจตนาเส่ือมเสีย การตีความการแสดงเจตนา โมฆะกรรมและ
โมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุความตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิด
สัญญาผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจ าและเบ้ียปรับ ความระงับแห่งสัญญาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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, 
earnest and stipulated penalty, rescission of contracts, as provided 
in Civil and Commercial Code Book 2, Title 2 

  
2135105 กฎหมายร ฐธรรมนูญและสถาบ นการเมือง                                3(3-0-6) 

 Constitutional Law and Political Institution 
     ประวัติ ความหมายรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาลและรูปของรัฐบาล 

การแบ่งแยกอ านาจ อ านาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่างอ านาจ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญไทย หลักการท่ัวไปของการเลือกต้ัง 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 นิติปร ชญา 2(2-0-4) 
 Philosophy of Law  
     การวิเคราะห์ถึงแนวความคิดด้านปรัชญากฎหมายของส านักความคิดต่าง ๆ             

ท่ีส าคัญในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนปัญหารากฐานส าคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมาย 
รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ หรือความขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม              
หลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกันหรือสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรมและ
ความยุติธรรม ธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับอ านาจรัฐ 
การเมื อง บทบาทของกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมของสังคม           
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ความยุติธรรม บนพื้นฐานของหลักเรื่องความเสมอภาค และหลักอรรถประโยชน์ 
การปฏิวัติ รัฐประหารและปัญหาความชอบธรรมเชิงนิ ติปรัชญาในการใช้    
อ านาจรัฐพันธะหน้าท่ีในการเคารพเช่ือฟังกฎหมาย และปัญหาเรื่องการปฏิเสธ
หรือดื้อแพ่งต่อกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมโดยสันติวิธี 

     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 

  
2135107 กฎหมายอาญาั1                                                             3(3-0-6) 

 Criminal  Law 1  
     ลักษณะของกฎหมายอาญา หลักท่ัวไปแห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วย

ความผิด ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
ลักษณะของโทษ การก าหนดโทษ เหตุต่าง  ๆอันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา 
บทบัญญัติท่ัวไปท่ีใช้แก่ความผิดลหุโทษ 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 

  
2135208 กฎหมายอาญาั2                                                              3(3-0-6) 

 Criminal  Law 2 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน : 2135107 กฎหมายอาญา 1 
Pre – requisite : 2135107 Criminal  Law 1 

      หลักเกณฑ์ความผิดเฉพาะอย่าง 9 ลักษณะ อาทิเช่น ความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 
ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 
2 ลักษณะ 1 ถึง 9 
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2135109 เอกเทศส ญญาั1 3(3-0-6) 
 Specific Contracts 1  
      กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปล่ียน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท า

ของ และรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
      Sales, exchanges, gifts, hiring of property, hire-purchase, hiring of 

services, hiring of work, and carriage as provided in the Civil and 
Commercial Code Book 3 
 

2135210 เอกเทศส ญญาั2 3(3-0-6) 
 Specific Contracts 2 
      กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ ขายฝาก ค้ าประกัน จ านอง และจ าน า ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
      Loan, deposits, Sale with Right of Redemption, suretyship, 

mortgage, and pledges as provided in the Civil and Commercial Code 
Book 3 

 
2135211 เอกเทศส ญญาั3 2(2-0-4) 

 Specific Contracts 3 
      กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ 
      Agency, brokerage, Insurance as provided in the Civil and 

Commercial Code Book 3 
 

2135112 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code : Obligation  
     ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ผลแห่งหนี้ การโอนหนี้ ลูกหนี้

เจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์          
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 
 
 
 
 



37 
 

 

 
 

2135113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดัจ ดการงานนอกส ่งัั
ลาภมิควรได้ 

2(2-0-4) 

 Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs 
Without Mandate  and Enrichment 

     ลักษณะหนี้ท่ีไม่ได้เกิดจากสัญญา แต่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายท่ีเรียกกันว่า 
ละเมิดถึงความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระท าของตนเอง ความรับผิดเพื่อละเมิด           
ในการกระท าของบุคคลอื่น ความรับผิดในความเสียหายอัน เกิดจากสัตว์             
ค ว าม รั บ ผิ ด ใน ค ว าม เสี ย ห าย ท่ี เกิ ด จ าก โร ง เรื อ น ห รื อ ส่ิ ง ป ลู ก ส ร้ า ง                 
ความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากยานพาหนะท่ีเดินด้วยก าลังเครื่องจักร          
หรือทรัพย์อันตราย ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด นิรโทษกรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 

 
2135214 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยล กษณะต ๋วเงิน 2(2-0-4) 

 Civil and Commercial Code : Bills, Current Account  
     ความหมายของตราสารเปล่ียนมือ การโอนสิทธิเรียกร้อง หลักผู้รับโอนโดย

สุจริตมีสิทธิดีกว่าผู้ โอน ลูกหนี้ช้ันต้น ลูกหนี้ช้ันสอง หลักการสะสมตัวลูกหนี้ของ
ลูกหนี้ช้ันสอง  ประเภทของต๋ัวเงิน หลักท่ัวไปของต๋ัว เงิน ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้
เงิน  เช็ค อายุความ ต๋ัวเงินปลอม และต๋ัวเงินถูกลักและบัญชีเดินสะพัด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 19 ถึง 21 

     Definition of negotiable instruments transfer of claims principle of 
an assignee in good faith entitled to better rights than the transferor 
primary debtor secondary debtor principle of accumulation of 
secondary debtors categories of bills general rules of bills, bills of 
exchange, promissory notes and checks prescription forged, stolen 
and lost bills current account in the Civil and Commercial Code Book 
3, Title 19 and 21 
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2135215 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทร พย์สินและที่ดิน 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code : Property and Land  
     ลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์ 

อุปกรณ์ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 
ลักษณะและหลักท่ัวไปของทรัพยสิทธิ ชนิดของทรัพยสิทธิ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 และหลักการส าคัญของกฎหมายท่ีดิน กฎหมายต่างๆ
เกี่ยวกับท่ีดิน 

     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 and a study of the history and the principles of Land Law 

 
2135216 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษ ท 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code : Partnerships, 

Companies, Public Companies Limited 
 

     บทเบ็ดเสร็จท่ัวไปเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บทวิเคราะห์ศัพท์ 
ความเกี่ยวพัน ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็น
หุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก การเลิกและช าระบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญ การจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน  ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สภาพและการต้ังบริษัทจ ากัด หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธี
จัดการบริษัทจ ากัด การสอบบัญชี และอื่นๆ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 

     General principles of partnership; company and ordinary 
partnership; definitions of relating terms; relationship of partners; 
relationship of partners and third party; dissolution and liquidation of 
ordinary partnership;  Registration of ordinary partnership; 
conglomeration of registered partnerships, limited partnerships, 
limited companies; conditions and establishment of limited 
companies; shares and shareholders; management of company 
affairs; audit and other relating provisions in the Civil and Commercial 
Code Book 3, Title 22, including Public Company Act BE. 2535 
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2135217 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาั 3(3-0-6) 
 Criminal Procedure Code   
     กระบวนการด าเนินคดีอาญา หลักท่ัวไป อ านาจสอบสวน และเขตอ านาจศาล 

หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น และ ปล่อยช่ัวคราว การ
สอบสวน 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 

 
2135218 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งั1 3(3-0-6) 
 Civil Procedure   
     กระบวนการด าเนินคดีแพ่ง บทวิเคราะห์ศัพท์ ศาล คู่ความ การยื่นและส่งค า

คู่ความและเอกสาร ค าพิพากษาและค าส่ังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 1, 4 และ 6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลช้ันต้น วิธีพิจารณา
วิสามัญในศาลช้ันต้น ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง   ภาค 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 

 
2135319 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งั2 2(2-0-4) 
 Civil  Procedure Code 2 

วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน : 2135218 กฎหมายวิธีพิจารณา 
                               ความแพ่ง 1 
Pre – requisite : 2135218 Civil Procedure Code 1 

 

     กระบวนการด าเนินคดีแพ่ง (ต่อ) การอุทธรณ์และฎีกา วิธีการช่ัวคราวก่อน
พิพากษาและการบังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าส่ังตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 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 
 

2135320 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบคร ว 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code : Family  
     กฎหมายครอบครัวให้ทราบเรื่องการสมรส บิดามารดากับบุตร ค่าอุปการะ 

เล้ียงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
     Family law : marriage, divorce, maintenance and relation 

between porent and children as provided in the Civil and Commercial Code Book 5  
 
2135321 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative Law  
     ความหมาย ท่ีมาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบทางปกครอง          

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กิจการทางปกครอง บริการสาธารณะ       
การกระท าทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและการควบคุม
ฝ่ายปกครอง รวมถึงวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

     Meaning 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 including 
administrative procedure 

 
2135322 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 3(3-0-6) 

 Civil  and Commercial Code : Succession  
     กฎหมายการสืบมรดก เรื่องบทบัญญัติท่ัวไป สิทธิโดยชอบธรรม ในการรับมรดก 

พินัยกรรม วิธีจัดการและแบ่งทรัพย์มรดก มรดกท่ีไม่มี ผู้รับ อายุความ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 
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2135323 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Taxation Law  
     หลักการของภาษีอากร และรายได้อื่น ๆ ของรัฐบาล ชนิดของภาษี และอัตรา

ภาษี นโยบายภาษี การบริหารงานด้านภาษี สาระส าคัญของกฎหมายภาษีอากร 
     Principles of taxation and other sources of government revenue, kinds of tax and 

tariffs, tax policy, tax administration, and substance of taxation law 
 

2135324 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 3(3-0-6) 
 Bankruptcy and Rehabilitation Law  
     หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายส าหรับลูกหนี้  ซึ่งเป็นบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคล และศึกษาถึงกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ
ลู ก ห นี้ ซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ต าม พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ ล้ ม ล ะ ล าย  พ .ศ .2483                  
และพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 

     Principle 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 

 
2135325 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2(2-0-4) 

 Public International Law  
      ท่ีมาและหลักเบ้ืองต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ ส่ิงท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมายระหว่างประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องค์การของรัฐใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจการระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศ สงคราม ความเป็นกลาง 

     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 

 
2135326 กฎหมายอิสลาม* 3(3-0-6) 

 Islamic  Law  
      ประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิสลามท่ีเป็นรากฐานของระบบกฎหมาย

อิสลาม บ่อเกิดกฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม กฎหมายครอบครัว 
การหมั้น การสมรส สิทธิหน้าท่ีของคู่สมรส การส้ินสุดของการสมรส การเล้ียงบุตร

                                                 
หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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และการปกครอง สิทธิของบุตรและสิทธิของบิดามารดา หลักการแบ่งมรดกใน
อิสลาม ผู้มีสิทธิรับมรดก การตัดสิทธิในมรดกและการท าพินัยกรรม ทัศนะการแบ่ง
มรดกของชาวอาหรับก่อนอิสลาม 

     History and civilization of Islamic religion as the foundation of 
Islamic law, including sources, the judicial system and principles of 
Islamic law Islamic Family Law Engagement; right and duties of the 
married couple; Cancellation of marriage; child rearing and 
guardianship; rights of a child and parents; Division of inheritance in 
Islam; eligible recipients of inheritance; disinheritance; will in Islam; 
Arabs’ concepts of inheritance division before the Coming of Islam 

 
2135434 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) 

 Private International Law  
     ท่ีมาและหลักเบ้ืองต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจ าแนก

บุคคลตามสภาพภูมิศาสตร์ การจ าแนกนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร์ การได้
สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย อ านาจหน้าท่ีและอ านาจ
ศาลของรัฐในคดีอาญา การร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบอาชญากรรม อาทิ 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

     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 
 

2135435 กฎหมายแรงงานและประก นส งคม 3(3-0-6) 
 Labour and Social Security Law  
     ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมาย แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน  กฎหมายจัดต้ังศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน 

     History of labor law; contract of hire of services; labor protection 
law; labor relationship law; compensation Law; law of labor court 
establishment and procedure in labor court 
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2135436 ภาษาอ งกฤษส าหร บน กกฎหมาย 2(2-0-4) 
 English  for  Lawyers  
      การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ต ารา ค าพิพากษา เอกสาร
ทางกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถน าเสนอ อภิปราย ประเด็น
ปัญหาและแนวคิดต่าง ๆ ทางด้านกฎหมาย 

     Practice of English communication skills: listening, speaking, 
reading and writing forcusing on encouraging students to be able to 
understand and analyze English legal text, judgement, other 
document and to be able to present, discuss legal issues and 
principles 
 

2135437 หล กวิชาชีพน กกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Legal Profession  
     ความหมาย วิ วัฒ น าการของวิช าชีพกฎหมาย รวม ท้ั งงาน ในหน้ า ท่ี                   

ของนักกฎหมาย โดยเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพท้ังทางด้านจิตใจและบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

     Meaning definition and evolution of legal profession, including legal 
works, emphasizes, ethics, morals and disciplines of lawyers, both in 
spirit and positive laws 
 

2135438 การว่าความและจ ดท าเอกสารทางกฎหมาย 2(2-2-4) 
 Lawyer Practice and Legal Document Preparation 

Capital Letter 
 

     หลักวิชาว่าความให้ทราบการเตรียมคดี การเรียบเรียงค าคู่ความ วิธีปฏิบัติ
ภายหลังยื่นค าคู่ความและการพิจารณาคดีในศาล หลักส าคัญของกฎหมาย
ทนายความและข้อบั งคับเกี่ยวกับทนายความ รวมท้ังศึกษาหลักวิชาและ             
ฝึกปฎิบัติการร่างนิติกรรมสัญญาต่างๆ และการให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษา
ทางด้านกฎหมาย 

     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 
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2135439 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 5(450) 
 Professional Experience in Law  
 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางกฎหมาย โดยเน้นการฝึกฝนค้นคว้าปรับข้อเท็จจริงกับ

ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยมุ่งเน้นจิตสาธารณะ การช่วยเหลือสังคมและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ก าหนด
ประเด็นปัญหา หรืออภิปรายส่ิงท่ีได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
สามารถปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง แม่นย าัเหมาะสม และ
สอดคล้องกับประเด็นทางกฎหมาย ท้ังนี้เป็นการฝึกฝนเรียนรู้การท างานท้ังในสาย
วิชาการและสายวิชาชีพนิติศาสตร์ ท้ังในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง
องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมาย เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Legal Training a forum for practicing application of law to social 
facts in the community, with emphasis on the public mind as well as 
social and communal dedication in the interest of the public at large 
By training students to be able to analyze Define the issue Or discuss 
what is gained from vocational experience training and trained to be 
able apply the law to facts in question in a correct, precise and 
appropriate manner in the light of legal issues concerned. The 
training is intended to cover both academic work and legal-practising 
work at State agencies, private firms and other agencies and bodies 
related to the academia as well as the legal practice, with a view to 
achieving efficiency of work performance. 
 

2.2ัวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทาง
กฎหมาย 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต. 

 
รห สวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2135327 กฎหมายล กษณะพยาน 2(2-0-4) 

 Law of Evidence  
     ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา 

หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมท้ังหลักเรื่องพยานบอกเล่า         
และพยานความเห็น ข้อท่ีศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐานและหน้าท่ีน าสืบ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 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 
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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 

 
2135328 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 2(2-0-4) 

 Human Rights Law  
     ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิดและปรัชญาท่ีเกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน 

หลักการและกฎเกณฑ์ท่ีมีสภาพเป็นกฎหมายและท่ีเป็นเพียงนามธรรม วิธีการ
ส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน ตลอดจนขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์
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 

 
2135329 กฎหมายล กษณะการปกครองท้องถ่ิน 2(2-0-4) 

 Law  of  Local  Administration 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน : 2135321 กฎหมายปกครอง 
Pre – requisite : 2135321 Administration Law 

 

     ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐาน ประวัติ รูปแบบและประเภทของรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน รวมตลอดถึงอ านาจหน้าท่ี โครงสร้าง บุคลากร        
และการก ากับดูแลในด้านต่าง ๆ  ท่ีรัฐได้กระท าต่อองค์กรเหล่านี้ อีกท้ังปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น 

     Theories, basic concepts, history, and patterns of the model of 
local administration according to current legislation, including 
authorized and governance of personnel in various fields where the 
state has action on these organizations 

 
2135330 หล กการบ ญชีส าหร บน กกฎหมาย 2(2-0-4) 

 Accounting  for  Lawyers  
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้ก าหนดขึ้นมา

ประกอบการใช้กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบัญชีกับกฎหมายเกี่ยวกับ
หุ้นส่วนบริษัทและภาษีอากรเพื่อใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาในการวางแผนทาง
ธุรกิจ 

        Principles of fundamental accounting, Federation of Accounting 
Professions and law pertaining to partnership, company and taxation 
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for supporting consultancy in business planning 
 

2135331 กฎหมายเก่ียวก บคดีเด็กัเยาวชนัและคดีครอบคร ว 2(2-0-4) 
 Law  of  Juvenile  Delinquency  and  Family  Cases  
     สาเหตุแห่งการกระท าผิดของเด็ก การควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชน          

ท่ีกระท าผิดด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญของกฎหมาย        
ว่าด้วยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
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 
 

2135332 กฎหมายอนุร กษ์ทร พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 Law of Natural Resources and Environmental Conservation 
     หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อม        

กับทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการอื่ น ๆ  ใน การวางแผน การ จัด ก าร  ก าร ใช้  และการ คุ้ม ครอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 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 
 

2135333 กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ 2(2-0-4) 
 Probation  and  Parole  Law  
     ปรัชญาแนวคิดของการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด การพัฒนาทางกระบวนการ

ยุติธรรมใหม่ ท่ีเป็นทางเลือกส าหรับผู้กระท าผิดในการกลับเข้าสู่สังคม การปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า ตลอดจนทิศทางของระบบการคุมประพฤติใน
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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2135440 อาชญาวิทยาและท ณฑวิทยา 2(2-0-4) 
 Criminology  and  Penology  
     ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุ

ของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม อาชญ าวิทยาภาค
ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขต
ของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการลงโทษ การบริหารงานเรือนจ า การเบี่ยงเบนผู้กระท า
ผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ 

     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 
 

2135441 อนุญาโตตุลาการและวิธีการระง บข้อพิพาททางธุรกิจ 2(2-0-4) 
 Arbitration and Settlement of Commercial  Disqute  Resolution 
     แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท โดยการใช้อนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณา  

ค าช้ีขาด การบังคับตามค าวินิจฉัยช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ แนวคิดเกี่ยวกับ        
การระงับข้อพิพาทในทางธุรกิจในรูปแบบต่าง 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 
 

2135442 กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย  2(2-0-4) 
 Law of Islamic Administration in Thailand  
     กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการอิสลามในประเทศไทย พระราชบัญญัติการใช้

กฎหมายอิสลามใน เขต จังหวัดปัตตานี  ย ะลา นราธิวาส สตูล พ .ศ.2489 
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 และ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     Law relating to Islamic affairs in Thailand, Act of Islamic law in 
Pattani, Yala, Narathiwat, Satun 1946, Act of Islamic Organization 
Administration 1997, Act of Haj for Promotion 1981 and No. 3 B.E. 
2016 and other related laws 
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2135443 นิติเวชศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Forensic  Medicine  
      ประวัติศาสตร์และความมุ่งหมาย การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจน์บุคคล  หลักวินิจฉัย

เกี่ยวกับการตาย ยาพิษ การตรวจต่าง ๆ  ทางนิติเวชวิทยา ความผิด ทางเพศ อันตรายจากการจราจร 
     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 
 

2135444 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 
 Law on Court Organization  
     บทบัญญัติตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระบบศาล การแบ่งช้ันของศาล 

อ านาจศาลและอ านาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล เขตอ านาจศาล
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 
 

2135445 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 
 International  Criminal  Law  
     หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา ความหมาย ท่ีมาของกฎหมาย

อาญาระหว่างประเทศ การต้ังศาลอาญาระหว่างประเทศ รวมถึงความผิดอาญา
ระหว่างประเทศ 

      Legal principles criminal law division, meaning, sources of 
international criminal law, the International Criminal Court including 
international criminalized 
 

2135446 กฎหมายทร พย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 
 Law on Intellectual Property and International 

Trade 
 

     กฎหลักกฎหมายว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการค้าและ
ศึกษาถึงหลักการและวิธีการท่ัวไปในการซื้อขายระหว่างประเทศ ค าเฉพาะ             
ทางการค้า ในการค้าระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขายแบบ Cost Insurance and 
Freignt สัญญาซื้อขายแบบ Free On Broad การช าระเงินในการซื้อขายระหว่าง
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ประเทศ การประกันทางทะเล และการอนุญาโตตุลาการ 
     General principles of copyright, patent and trademark law, the 

general principles and methods of international transactions, including 
specific terms in international trade, Cost Insurance and Freignt and 
Free On Broad contracts, means of payment in international trade, 
marine insurance, arbitration 
 

2135447 กฎหมายความม ่นคง 3(3-0-6) 
 Security Law  
      เงื่อนไขและอ านาจในการประกาศพื้นท่ีรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

สถานการณ์ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก อ านาจและวิธีการใช้อ านาจ การควบคุมการใช้
อ านาจเมื่อประกาศพื้น ท่ีรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศกฎอัยการศึกตามกฎหมายการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร กฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และกฎ
อัยการศึก 

      Conditions and authorities to declare secured areas of the 
Kingdom, state of emergency, Martial law, authorities and exercising 
powers, controls of authorities when secured areas of the Kingdom, 
state of emergency, Martial law declared under the Internal Security 
law, Public Administration in Emergency Situation law and Martial Law 
 

3.ัหมวดวิชาเลือกเสรีัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเ ร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อสกุลัเลขบ ตรประจ าต วประชาชนัต าแหน่งัและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้ร บผิดชอบหล กสูตร 
 
ช่ือ-สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าต วบ ตรประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบ นที่ส าเร็จการศึกษา ปีั 
พ.ศ. 

ภาระการสอนั 
(ช ่วโมง/ส ปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. นายฐานนท์   มณีนิล 

  อาจารย์ 
3-9599-00113-68-0 

น.ม.(กฎหมาย
มหาชน) 
ประกาศนียบัตร 
วิชาว่าความแห่ง
สภาทนายความ 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
สภาทนายความ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

  2549 
 
2543 

 
 
2542 

15 15 15 15 15 

2. นายเอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-9599-00111-88-1 

ศศ.ม.(การ
พัฒนาสังคม) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2547 
 
2540 

12 12 12 12 12 

3. นายวานิช  ทองเกตุ 
อาจารย์ 
3-8402-00548-79-1 
 

น.ม.(นิติศาสตร์) 
ประกาศนียบัตร 
วิชาว่าความแห่ง
สภาทนายความ 
ประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต ท า ง
กฎหมายมหาชน 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สภาทนายความ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2550 
2547 
 
 
2554 
 
 
2542 

15 15 15 15 15 

4. นายสิริพัฒน์  รันดาเว 
อาจารย์ 
1-9599-00161-75-1 

น.ม.(กฎหมาย
เพ่ือวิชาชีพ
กฎหมาย) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2557 
 
 
2552 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวชลธิชา สุรัตนสัญญา 
อาจารย์ 
3-5011-00278-03-6 

น.ม .(กฎหมาย
มหาชน) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยตาปี 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2558 
 
2550 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหล กสูตร 
 

ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าต วบ ตรประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบ นที่ส าเร็จการศึกษา ปีั 
พ.ศ. 

ภาระการสอนั 
(ช ่วโมง/ส ปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. นายฐานนท์   มณีนิล 
  อาจารย์ 
3-9599-00113-68-0 

น.ม.(กฎหมาย
มหาชน) 
ประกาศนียบัตร 
วิชาว่าความแห่ง
สภาทนายความ 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
สภาทนายความ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

  2549 
 
2543 

 
 
2542 

15 15 15 15 15 

2. นายเอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-9599-00111-88-1 

ศศ.ม.(การ
พัฒนาสังคม) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2547 
 
2540 

12 12 12 12 12 

3. นายวานิช  ทองเกตุ 
อาจารย์ 
3-8402-00548-79-1 
 

น.ม.(นิติศาสตร์) 
ประกาศนียบัตร 
วิชาว่าความแห่ง
สภาทนายความ 
ประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต ท า ง
กฎหมายมหาชน 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สภาทนายความ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2550 
2547 
 
 
2554 
 
 
2542 

15 15 15 15 15 

4. นายสิริพัฒน์  รันดาเว 
อาจารย์ 
1-9599-00161-75-1 
 

น.ม.(กฎหมาย
เพ่ือวิชาชีพ
กฎหมาย) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2557 
 
 
2552 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวชลธิชา สุรัตนสัญญา 
อาจารย์ 
3-5011-00278-03-6 

น.ม .(กฎหมาย
มหาชน) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยตาปี 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2558 
 
2550 

15 15 15 15 15 

6. นายคเณศ  รัตนวิไล 
อาจารย์     
3-9599-00334-68-6 

น.ม.(บริหารงาน
ยุติธรรม) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2553 
 
2546 

15 15 15 15 15 
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ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิขาการ 

เลขประจ าต วบ ตรประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบ นที่ส าเร็จการศึกษา ปีั 
พ.ศ 

ภาระการสอนั 
(ช ่วโมง/ส ปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2563 2564 2565 2566 2567 
7. นางสาวอารยา ชินวรโกมล 
อาจารย์ 
3-9698-00086-49-4 

น.ม. (กฎหมาย
ระหว่างประเทศ) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2546 
 
2540 
 

15 15 15 15 15 

8. นายอารีฟ  มะเกะ 
อาจารย์ 
3-5011-00278-03-6 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2554 
2549 
 

15 15 15 15 15 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบ นที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฎฐา แสงสุข Doctor of Law (IIS) 
Master of Law (International 
and Comparative) 
น.ม. (นิติศาสตร์)  
เนติบัณฑิตไทย 
 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

Ramkhamhaeng University 
Kent College of Law Illinois Institute of 
Technology, USA 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. รองศาสตราจารย์ประเทือง  ธนิยผล สค.ม. (บริหารการยุติธรรม) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพงษ์  จูห้อง เนติบัณฑิตไทย 
 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4. รองศาสตราจารย์พินิจ  ทิพย์มณี น.ม.(นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี  วรภัทร 
 

น.ด. (นิติศาสตร์) 
น.ม. (นิติศาสตร์)  
ประกาศนียบัตร (กฎหมายภาษีอากร) 
 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                         
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6. นายเกษมพงศ์  โบตระกูล 
 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความสภาทนายความ 
หลักสูตร Intensive  English  
Course 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
Kaplan International College  London, 
UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบ นที่ส าเร็จการศึกษา 
7. นายธนวัฒน์  เนติโพธ์ิ 
 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
เนติบัณฑิตไทย 
 
น.บ. (นิติศาสตร์)(เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8. นายพิทักษ์   เกิดหอม หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

สถาบัน เอไอที 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

9. นายสามารถ   วราดิศัย 
 

พบ.ม. (ทางรัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
รัฐศาสตรบัณฑิต   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10. นายฐปณรรฆน์   พยุง เนติบัณฑิตไทย 
 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความสภาทนายความ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

11. นายณัฐกร   ยกชูธนชัย 
 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
ประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์ 
เนติบัณฑิตไทย 
 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเบิร์คลี่, สหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์ 
 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12. นายวรเกียรติ   ไชยชนะ 
 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความสภาทนายความ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

13. นางสาวสมนิดา   ระฆัง 
 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความสภาทนายความ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

14. นายสมชาย   ชูเกลี้ยง      
 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความสภาทนายความ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

15. นายพลวัฒน์   หะไว 
 

เนติบัณฑิตไทย 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

16. นายสมศักด์ิ   โภคารัตนกุล 
 

ศศ.ม. (ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต) 
รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความสภาทนายความ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
 
 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบ นที่ส าเร็จการศึกษา 
17. นายเพ่ิมพร   ด ารงเกียรติ น.ม. (การบริหารกระบวนการ

ยุติธรรม) 
เนติบัณฑิตไทย 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมาย
ลักษณะพยานหลักฐาน 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 
น.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 
มหาวิทยาลัย เบริค์ลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ปารีส 1 ประเทศ
ฝรั่งเศส 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวก บการฝึกภาคสนามั 
 การประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการณ์ มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์         
ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
สัมมนา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอก ในทางปฏิบัตินั้นนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

คาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฏีมากยิ่งขึ้น 
2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางการปกครองและการบริหาร

โดยใช้ทฤษฏีทางด้านนิติศาสตร์เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4) มีระเบียบ วินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยขน์ในงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

 4.3 การจ ดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวก บการท าวิจ ย 
ไม่มี 
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หมวดท่ีั4 ผลการเรียนรู้ักลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.การพ ฒนาคุณล กษณะพิเศษของน กศึกษา 
 1.1ัคุณล กษณะพิเศษของน กศึกษา  
คุณล กษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของน กศึกษา 

มีจิตอาสา  
 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบั ติใน ชุมชน   เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน เรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม 

มีทักษะการส่ือสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้ภาษาในการส่ือสารระหว่าง
บุคคล 
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
- มอบหมายงานในลักษณะโครงงาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนอ
ผลงาน 

 
2. การพ ฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 หมวดวิชาศึกษาท ่วไป 

 2.1.1.ัด้านคุณธรรมัจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

2) มีความซื่ อ สัตย์ สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  

3) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น
ไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิ บั ติ ต่ า ง  ๆ  ใน การ
เรียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน 
การส่งงาน และการอยู่
ร่ ว ม กั น ใน ห มู่ ค ณ ะ
ตลอดจนการแต่งกาย
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง 
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของ
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ใ ง า น
ค้นคว้ า และ ตัก เตือน
นักศึกษาให้ เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่ น  รวมถึ งสอน
วิธีการท่ีถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าช้ัน
เรียนและ ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายให้
ตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

2) ประเมิ น จากความซื่ อ สั ตย์ ในการ
ปฏิ บั ติ งาน หรือสร้ างผลงานท่ี เป็ น
ความรู้ความสามารถของตนเองโดยไม่
แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคล
อื่นตลอดท้ังความซื่อสัตย์ในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
จิตอาสา หรือจิตส านึกสาธารณะ เช่น
การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การ
สอนในห้องเรียน การเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟ  
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษา

ท างานเพื่อสาธารณะเป็น
กลุ่ม จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน/องค์กรภายนอก 

4) ป ลู ก ฝั ง เ รื่ อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง

ความรักและความภูมิใจในความเป็น
ไทย 

 
2.1.2. ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว าม เข้ า ใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่ าง
เหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายโดยให้
ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น
การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ 

2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และน ามาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน 

3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และ แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ภายในช้ันเรียนโดยใช้
หลักการและ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หรือศึกษาดูงาน 

5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดท าโครงการ 

1) ประเมินผลจากการท า 
แ บ บ ฝึ ก หั ด  ก า ร ส อ บ     
การท ารายงานและการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประ เมิ น จากการแสดง
ค ว า ม คิ ด เห็ น ใน ก า ร
อภิปรายในช้ันเรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมิ น จากผลการจัด 
กิจกรรม เสริมห ลัก สูตร 
ต่าง ๆ  

 
      2.1.3.  ด้านท กษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิ เค ราะห์ ปั ญ ห า ประ เมิ น

ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้าง ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็น ระบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
การท ากรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
น าเสนอเป็นงานเขียน และฝึกพูดใน
โอกาสต่าง ๆ 

1) ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น ท่ี
ม อ บ ห ม า ย  ใ ห้ ศึ ก ษ า  
ค้นคว้า การเขียนรายงาน  
และแฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจน
ข อ งขั้ น ต อ น ใน ก าร คิ ด
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) มีความสามารถในการประเมิน

ความ รู้  ค วาม สาม ารถของ
ตนเองและก าหนด เป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดท าโครงการ 

 

วิเคราะห์หรือรายงานการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ วิ จ า ร ณ์ 
ก ร ณี ศึ ก ษ า   ห รื อ ก า ร
ทดสอบโดยใช้ก ารสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์
แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 
ััััั2.1.4. ด้านท กษะความส มพ นธ์ระหว่างบุคคลและความร บผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็น ผู้น า ผู้ตามและ

กล้าคิด กล้าแสดงออกในส่ิงท่ี
ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถในการปรับตัว  
    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง 
    เหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีใน

ก าร เป็ น พ ล เมื อ ง ท่ี ดี  และ
สามารถเป็นท่ีพึ่งของตนเอง
และสังคมได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ใหเ้กิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้   
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในช้ัน
เรียน 

3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการท่ีมี
ประโยชน์ ต่อสังคม 

1 ) ประเมิน ผลงานจากการ
ท างาน กลุ่ม การน าเสนอ
ง า น ต า ม ก ลุ่ ม ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ในช้ันเรียน  

3)  สังเกตการท างานร่วมกัน
ของ นักศึกษาในห้องเรียน
ในการร่วมกลุ่ม 

4) ประเมินจากการท ากิจกรรม
ของ โครงการ 

 
 2.1.5. ด้านท กษะการวิเคราะห์เชิงต วเลขััการสื่อสารััและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มี คว าม ส าม ารถ ใน ก าร ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ ์ให ้ผู ้เ ร ียน ได้ใ ช้
การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ
บุคคลอื่น 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ให้ ผู้ เรี ยน เลื อกและใช้ เทคโน โลยี
ส า ร สน เท ศ แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร ไ ด้
หลากหลายรูปแบบ 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 
     การเรียนการสอนท่ีจัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์

ข้อมูลการท ารายงานและ
กิจกรรมใน ห้องเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 

ใน สถานการณ์ ท่ี ต้องใช้การค้นคว้า  
วิเคราะห์ข้อมูล  และน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1ัด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) ตระหนักรู้  เข้าใจ และยึดมั่นใน

หลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม 
มีความประพฤติท่ีสอดคล้องกับ
หลักคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักกฎหมาย 

2 ) มี ค วาม ซื่ อ สั ตย์ สุ จริ ต  มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีความต่ืนตัวต่อปัญหา 
กฎหมายท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น 
สังคม และประเทศชาติ 

1) นอกเหนือจากการจัดให้มี
วิ ช า ห ลั ก วิ ช า ชี พ  แ ล ะ
จริยธรรมของนักกฎหมาย
ขึ้ น เป็ น วิ ช า บั ง คั บ โด ย
เฉพาะเจาะจงเพื่ออบรมบ่ม
เพ าะป ลูก ฝัง  แนวคิดแก่
ผู้เรียน 

2) ในการบรรยายการสอนใน
ช้ันเรียนจะมีการสอดแทรก
ข้อคิดเห็น ด้านหลักเหตุผล 
ความยุ ติธรรม ความเป็น
ธรรม เมื่ อ ได้มี การ ศึกษา
บทบัญญัติ แนวคิด และค า
วินิจฉัยทางกฎหมายในแต่
ละส่วน ของเนื้อหา เพราะ
ในการอธิบายท าความเข้าใจ
ในหลักกฎหมาย การแปล
ความ และการปรับใช้ย่อม
แสดงให้ เห็น  อยู่ ใน ตัวถึ ง
ค ว าม เป็ น เห ตุ เป็ น ผล ท่ี
ยุติธรรมในการนากฎหมาย
ไปปรับใช้ 

ใช้การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมิน      
โดยเพื่อร่วมช้ันเรียน หรือกลุ่ม
งาน  การสอบข้อ เขียน  การ
ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
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 2.2.2. ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย

พื้นฐานและกฎหมายเฉพาะท้ังใน
แง่ทฤษฎี  หลักการ แนวคิด 
บทบัญญั ติของกฎหมาย และ
แนวค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัย
ขององค์กรตุลาการ 

2) สามารถน าความรู้ ความ
เข้าใจ ในทฤษฎี  หลักการ 
แน ว คิด  บทบั ญ ญั ติ ขอ ง
กฎ ห ม าย  ไป ป รับ ใช้ กั บ
ปั ญ ห าข้ อ เท็ จ จริ ง  ห รื อ
ค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือ
วิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่
กับคุณธรรม และ สามารถ
บู รณ าก าร เช่ื อ ม โย งกั บ
ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ เน้นหลักการทาง
ทฤษฏี  ทางปฏิบั ติ เป็นไป
ตาม ลักษ ณ ะของเนื้ อ หา
รายวิชานั้นๆ 

 
2) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง

โดยการศึกษาดูงาน 
3) เชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์

ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 

ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงาน และ
น าเสนอด้วยวาจา 

 2.2.3 ด้านท กษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความสามารถในการค้นหา

หรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวม
ตลอ ด ไป ถึ งก ารวิ เค ราะห์ 
สั ง เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ ส รุ ป
ข้อ เท็จจริง ท่ี ได้มา อัน เป็น
ทั ก ษ ะ ท่ี ส า คั ญ ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

2) มีความสามารถในการใช้และการ
ตีความกฎหมาย การเทียบเคียง
และการค้ นหาหลั กเกณฑ์ ท่ี
เหมาะสมเพื่ อน ามาปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

1) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา     
(ค าพิพากษา) ใช้การสอน
แบบบรรยายและอภิปราย 
(Lecture and discussion 
method) เป็นหลักร่วมกับ
ก ารสอ น แ บ บ เน้ น ก ร ณี
ปัญหา (Problem – based 
method ) 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
ท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อ
ส่งเสริมแสดงบทบาทการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม 

 

ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
การสอบปฏิบัติการเขียนรายงาน การ
วิ จั ยและน าเสนอด้ วยวาจา การ
สังเกตการณ์ ให้ ผู้ เรียนแสดงความ
คิดเห็นการมอบหมายงานท่ีต้องกระตุ้น
ให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
แก่กรณี ท้ังนี้  โดยค านึงถึงหลัก
ความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 

3) มีความสามารถในการวิพากษ์ 
วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับ
ฟังความเห็นจากบุคคลอื่นอัน
เป็นทักษะท่ีส าคัญของการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อ
น าไปสู่ข้อยุติและการเสนอ
ทางออก หรือทางเลือกได้
อย่างรอบด้านและเป็นกัลยา
มิตร 

4) ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
ใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลง 
ท า ง ก ฎ ห ม า ย  สั ง ค ม 
เศรษ ฐกิ จ  ก ารเมื อ ง  เพื่ อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3) กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา 
จัดการเรี ยนการสอนเพื่ อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้และมีทักษะ            
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้       
ท่ีก าหนดโดยพิจารณาเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ประกอบเป็นส าคัญ 

4) ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การค้นหา วิเคราะห์  สรุป
ข้อ เท็จจริง จากนั้น จึงจะ
ค้ น ห า ก ฎ ห ม า ย ห รื อ
หลักเกณฑ์ มาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับใช้ หรือเทียบเคียงใช้ให้
ถูก ต้องตามท่ีได้ศึกษามา 
รวมไปถึงการค้นหาข้อมูล
ด้านอื่น ๆ ประกอบ เพื่อท า
ความเข้าใจ กับข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นในบริบทต่าง ๆ 

 
2.2.4 ด้านท กษะความส มพ นธ์ระหว่างบุคคลและความร บผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความสามารถในการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น 
2) รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่าง

ใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และ
ยอมรับความแตกต่างของ
ความเห็น 

3) มีความสามารถในการปรับตัวใน
สังคมท่ีมีความหลากหลาย มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุม
อารมณ์และมีความอดทน 

4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบ
ผู้อื่ น  และมี จิตส านึ กชอบ
ประพฤติตนเป็นพลเมือง ดี
ของสังคม 

1) การสอนท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้อื่น 
และผู้เรียนกับสังคม ให้มีทักษะ
ในการท างานเป็นทีม การรับฟัง
ความเห็นของผู้อื่น การปรับตัว 
ความอดทน ล้วนเป็นทักษะท่ี
ส า คั ญ  แ ล ะ จ า เป็ น ใน ก า ร
ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
ท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริม
แสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้
ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา 

ใ ช้ ก า ร สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม       
ก า ร ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง  ก า ร
ประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ันเรียน
หรือกลุ่มงาน การประเมินผล
งาน ท่ี ม อบ ห ม าย  และก าร
น าเสนอ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ไ ด้ มี ค วามรับ ผิดชอบ ใน การ
ท างานของตนเองและรับผิดชอบงาน
ของส่วนรวม 

 
2.2.5 ด้านท กษะการวิเคราะห์เชิงต วเลขัการสื่อสารัและการใช้เทคโนโลย ี
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน

ในทางกฎหมาย 
2) มีความสามารถในการส่ือสาร

และการน าเสนอ ตลอดจน
การต้ังค าถาม หรือการตอบ
ค าถามท่ีชัดเจนท าให้บุคคล
อื่นเข้าใจได้ง่าย 

3) มี ทักษะในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมแก่
กรณี 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนต่าง  ๆท้ังในด้านการศึกษา 
การค้นคว้าการส่ือสารระหว่าง
บุคคล และในการประกอบวิชาชีพ
หรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่
กรณี 

5) มี ทักษะในการค้นคว้า ท าความ
เข้าใจ และน าไปใช้ซึ้งข้อมูลท่ีเป็น
ตัวเลข หรือจ านวนสถิติต่าง  ๆเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การ
ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และ
ก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ี เน้ น ให้ ผู้ เรี ย น ไ ด้ ฝึ ก ทั กษ ะ        
การส่ือสารระหว่างบุคคลท้ังการ
พูด การฟัง และการเขียนในกลุ่ม
ผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
ท่ี ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ยน ไ ด้ เลื อ ก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร
ท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ
มอบหมายงานท่ีต้องกระตุ้นให้
เกิ ดก ารประมวลความรู้ขอ ง
ผู้เรียน 

3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ     
ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย     
ตัวบท หรือค าพิพากษาได้อย่าง
เหมาะสม 

ใช้การสอบข้อเขียน การสอบ
ปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การ
สังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น ใช้การประเมินผล
งาน ท่ี ม อ บ ห ม าย แ ละ ก าร
น าเสนอ 
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3.ััการกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชา 
ััั(Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่
รายวิชาัหมวดวิชาศึกษาท ่วไปัผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายด งนี้ 
  3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 (1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 (4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
 (5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ 
  3.1.2 ด้านความรู้ 

 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

(3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 (4)ัสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3.1.3.ด้านท กษะทางปัญญา 
 (1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้

อย่างเหมาะสม 
 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
 (3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและ
ก าหนด เป้าหมาย ในการพัฒนาตนเองได้ 

  3.1.4  ด้านท กษะความส มพ นธ์ระหว่างบุคคลและความร บผิดชอบ 
    (1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
    (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในการเป็นพลเมืองท่ีดี และสามารถเป็นท่ี
พึ่งของตนเองและสังคมได้ 
   3.1.5ัด้านท กษะการวิเคราะห์เชิงต วเลขััการสื่อสารััและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
    (1) การใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล
และน าเสนอข้อมูล 



 

 

การกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาัหมวดวิชาศึกษาท ่วไป   

 
รายวิชา 

 

 
 

1.ัด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2.ัด้านความรู้ 
 

3.ัด้านท กษะทาง
ปัญญา 

4.ัด้านท กษะ 
ความส มพ นธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
ร บผิดชอบ 

5.ัด้านท กษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงต วเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
.1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   
5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู้ 

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
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 การกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท ่วไปั(ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1.ัด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2.ัด้านความรู้ 
 

3.ัด้านท กษะทาง
ปัญญา 

4.ัด้านท กษะ 
ความส มพ นธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
ร บผิดชอบ 

5.ัด้านท กษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงต วเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถ่ิน                   
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                   

                                                                    ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท ่วไปั(ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1.ัด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2.ัด้านความรู้ 
 

3.ัด้านท กษะทาง
ปัญญา 

4.ัด้านท กษะ 
ความส มพ นธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
ร บผิดชอบ 

5.ัด้านท กษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงต วเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100123 ความงดงามแห่งตน                   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   

 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 65 



 

 

การกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท ่วไปั(ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1.ัด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2.ัด้านความรู้ 
 

3.ัด้านท กษะทาง
ปัญญา 

4.ัด้านท กษะ 
ความส มพ นธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
ร บผิดชอบ 

5.ัด้านท กษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงต วเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถ่ิน                   

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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 3.2 แผนที่แสดงการกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาัหมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายด งนี้ 
     1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติท่ี
สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

  (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความต่ืนตัวต่อปัญหา 
กฎหมายท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
     2) ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะท้ังในแง่ทฤษฎี หลักการ แนวคิดบทบัญญัติ
ของกฎหมาย และแนวค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ 

(2) สามารถน าความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย ไปปรับใช้กับ
ปัญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม และ สามารถบูรณาการ
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น  ๆท่ีเกี่ยวข้องได้ 

3) ด้านท กษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริงท่ีได้มา อันเป็นทักษะท่ีส าคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
(2) มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหา

หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
แก่กรณี ท้ังนี้ โดยค านึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม 

 (3) มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอื่น
อันเป็นทักษะท่ีส าคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อน าไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก หรือ
ทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยามิตร 

(4) ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลง 
ทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     4) ด้านท กษะความส มพ นธ์ระหว่างบุคคลและความร บผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
(2) รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่างของความเห็น 
(3) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมท่ีมีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุม

อารมณ์และมีความอดทน 
(4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีจิตส านึกชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของ

สังคม 
     5) ด้านท กษะการวิเคราะห์เชิงต วเลขัการสื่อสารัและการใช้เทคโนโลยี 

(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย 
(2) มีความสามารถในการส่ือสารและการน าเสนอ ตลอดจนการต้ังค าถาม หรือการตอบ

ค าถามท่ีชัดเจนท าให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย 
(3) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมแก่กรณี 
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(4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนต่างๆ ท้ังในด้านการศึกษา การค้นคว้า      
การส่ือสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี 

(5) มีทักษะในการค้นคว้า ท าความเข้าใจ และน าไปใช้ซึ้งข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข หรือจ านวน
สถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
   

 
 



 

 

การกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาัหมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย)  

 

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1.ัด้าน
คุณธรรมั
จริยธรรม 

2.ัด้าน
ความรู้ 

3.ัด้านท กษะทาง
ปัญญา 

4.ัด้านท กษะ
ความส มพ นธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ
ร บผิดชอบ 

5.ัด้านท กษะการวิเคราะห์
เชิงต วเลขัการสื่อสารัและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

2135101 หลักกฎหมายเอกชน                  

2135102 หลักกฎหมายมหาชน                  

2135103 การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย                  

2135104 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา                  

2135105 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                  

2135106 นิติปรัชญา                  

2135107 กฎหมายอาญา 1                  

2135208 กฎหมายอาญา 2                  

2135109 เอกเทศสัญญา 1                  

2135210 เอกเทศสัญญา 2                  

2135211 เอกเทศสัญญา 3                  

2135112 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้                  

2135113 
 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการ
งานนอกส่ัง ลาภมิควรได้ 
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การกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาัหมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย) (ต่อ) 

 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 1.ัด้าน
คุณธรรมั
จริยธรรม 

2.ัด้าน
ความรู้ 

3.ัด้านท กษะทาง
ปัญญา 

4.ัด้านท กษะ
ความส มพ นธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ
ร บผิดชอบ 

5.ัด้านท กษะการวิเคราะห์
เชิงต วเลขัการสื่อสารัและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

2135214 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะต๋ัวเงิน  
                 

2135215 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์สินและ
ท่ีดิน                  

2135216 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและ
บริษัท                  

2135217 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                   

2135218 กฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง 1                   
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การกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาัหมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย) (ต่อ) 
 

รายวิชา 1.ัด้าน
คุณธรรมั
จริยธรรม 

2.ัด้าน
ความรู้ 

3.ัด้านท กษะทาง
ปัญญา 

4.ัด้านท กษะ
ความส มพ นธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ
ร บผิดชอบ 

5.ัด้านท กษะการวิเคราะห์เชิง
ต วเลขัการสื่อสารัและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

2135319 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                  

2135320 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว                  

2135321 กฎหมายปกครอง                     

2135322 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก                  

2135323 กฎหมายภาษีอากร                   

2135324 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ                  

2135325 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง                  

2135326 กฎหมายอิสลาม                  

 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาัหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 
 

รายวิชา 1.ัด้าน
คุณธรรมั
จริยธรรม 

2.ัด้าน
ความรู้ 

3.ัด้านท กษะทาง
ปัญญา 

4.ัด้านท กษะความส มพ นธ์
ระหว่างบุคคลและความ

ร บผิดชอบ 

5.ัด้านท กษะการวิเคราะห์เชิง
ต วเลขัการสื่อสารัและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

2135434 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล                  

2135435 กฎหมายแรงงานและประกนัสังคม                  

2135436 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                  

2135437 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                  

2135438 การว่าความและจัดท าเอกสารทาง
กฎหมาย 

                 

2135439 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์                  
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การกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาัหมวดวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมาย (ต่อ) 

 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 
 

 

รายวิชา 1.ัด้าน
คุณธรรมั
จริยธรรม 

2.ัด้าน
ความรู้ 

3.ัด้านท กษะทาง
ปัญญา 

4.ัด้านท กษะความส มพ นธ์
ระหว่างบุคคลและความ

ร บผิดชอบ 

5.ัด้านท กษะการวิเคราะห์เชิง
ต วเลขัการสื่อสารัและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

2135327 กฎหมายลักษณะพยาน                  

2135328 กฎหมายสิทธิมนุษยชน                  

2135329 กฎหมายลักษณะการปกครองท้องถิ่น                  

2135330 หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย                  
2135331 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดี

ครอบครัว 
                 

2135332 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

                 

2135333 กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ                  

2135440 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                  

2135441 อนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อพิพาท
ทางธุรกิจ 

                 

2135442 กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย                  
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การกระจายความร บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหล กสูตรสู่รายวิชาัหมวดวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมาย (ต่อ) 

 
 
 

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 1.ัด้าน
คุณธรรมั
จริยธรรม 

2.ัด้าน
ความรู้ 

3.ัด้านท กษะทาง
ปัญญา 

4.ัด้านท กษะความส มพ นธ์
ระหว่างบุคคลและความ

ร บผิดชอบ 

5.ัด้านท กษะการวิเคราะห์เชิง
ต วเลขัการสื่อสารัและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

2135443 นิติเวชศาสตร์                  

2135444 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                  

2135445 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ                  

2135446 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ 

                 

2135447 กฎหมายความมั่นคง                  
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หมวดท่ีั5 หล กเกณฑ์ในการประเมินผลน กศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหล กเกณฑ์ัในการให้ระด บคะแนนั(เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธิ์ของน กศึกษา 
 2.1ัการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะน กศึกษาย งไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา มีการด าเนินการดังนี้ 
   1) ข้อสอบและ/หรือผลการสอบต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
หลักสูตร 
   2) การน าผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
มาประกอบการวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอน 
   3) การประเมินจากอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไป
ฝึกงาน (ถ้ามี) 
  2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร มีการด าเนินการดังนี้ 
   1) แต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   2) ประชุมคณะกรรมการทวนสอบ โดยตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้
ของนักศึกษา สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้
คะแนนพฤติกรรม 
   3) ประเมินความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ
อาจารย์พิ เศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา และรายงานการผลประชุม 

 2.2ัการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หล งจากน กศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 การประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ด าเนินการโดยจัดท าแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในด้านการท างานตรงสาขาความพร้อมในการท างาน ความรู้จากสาขา
ท่ีเรียนและระยะเวลาในการหางานหลังจากส าเร็จการศึกษา รวมท้ังสาขาอื่น ๆ ท่ีก าหนดในหลักสูตร 
และส ารวจโดยสุ่มบัณฑิตร้อยละ 80 จากบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
  2.2.2 การประเมินการประกอบอาชีพของบัณฑิต จากต าแหน่งในสายงานของ
บัณฑิต และเปิดโอกาสให้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  2.2.3 การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานท่ีมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาเข้า
ท างานโดยให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และเปิดโอกาสให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหล กสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ฉบับท่ี 1 ข้อท่ี 34 และฉบับท่ี 2 ข้อท่ี 5 รายละเอียดดังนี้ 
 3.1 มีความประพฤติดี 
 3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้
มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
 3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
 3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาหลักสูตร
ปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 3.5 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตร     
ปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ    
ไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาไม่เกิน 
12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับ         
การลงทะเบียนไม่เต็มเวลา 
 3.6 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ีั6 การพ ฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหร บอาจารย์ใหม่  
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้

ของนักศึกษาในรายวิชา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
โดยให้คณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้ให้ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ   

1.2 มอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้อาจารย์ใหม่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและคู่มืออาจารย์  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้ส่ือ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชา แผนการสอน (มคอ. 3,4) และรายงานผล การจัดการ
เรียนการสอน (มคอ. 5,6) 
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2. การพ ฒนาความรู้และท กษะให้แก่อาจารย์ั 
 2.1 การพ ฒนาความรู้และท กษะการจ ดการเรียนรู้ัการว ดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม 
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาก าร        
ในประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2ัการพ ฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นัๆั 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียน      

การสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

 
หมวดท่ีั7 การประก นคุณภาพหล กสูตร 

1. การก าก บมาตรฐาน  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

โดยยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิ ติศาสตร์ พ .ศ. 2561 โดยประธานหลักสูตร             
ได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการในแต่ละส่วนให้มีคุณภาพ และมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานในรอบการประชุมรายเดือนของหลักสูตร 

1.1 ด้านการเรียนการสอน     
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2558 และการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าวิชา
จัดท าแผนการสอน (มคอ.3) ในหัวข้อวิชาท่ีตนรับผิดชอบ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานของอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลท่ีมีมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ และท าผลงานทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น จัดให้มี
งบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนา ผลิต เอกสารประกอบการสอน จัดให้มี
การศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และ แนวทางของการ
พัฒนากฎหมายใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
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1.2 ด้านหล กสูตร    
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลง

ของสังคมวัฒนธรรม และตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมและความสามารถของ
นักศึกษา ทุก 5 ปี ตามวงรอบ ระยะ เวลาการปรับปรุงหลักสูตร 

1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    
การเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ให้ความส าคัญในความรู้พื้นฐานทาง

กฎหมายท่ีส าคัญ ต่อการประกอบวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และกฎหมาย ใหม่ ๆ ท่ีจะทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต ตลอดจนการสร้างความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะตาม ความต้องการของผู้เรียนเพื่อการน าไปต่อยอดทาง
การศึกษาหรือประกอบวิชาชีพกฎหมายในอนาคต โดยการสร้าง องค์ความรู้ท่ีสมดุลระหว่างความรู้ใน
เชิงทฤษฎีและทางปฏิบัติในการใช้และแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย รวมทั้งการ เพิ่มเติมประสบการณ์ท้ัง
ในและนอกช้ันเรียน ในห้องเรียนใช้การเรียนท่ีเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และการศึกษาในรูปแบบกรณีศึกษาท่ีเป็นประเด็นใหม่ ๆ อันควร
ค่าแก่การศึกษา โดยจัดให้มีผู้เช่ียวชาญ และวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ให้
คณาจารย์และนักศึกษาเข้า มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและนอกช้ันเรียน ฝึกทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ การวิพากษ์ การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการด้านการนิติศาสตร์ในระดับประเทศหรือนานาชาติ และส่งเสริมให้มีการใช้และ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยสอดแทรกไว้ในรูป ของการอ่าน การฟัง การเขียน และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกรายวิชา 

2.ับ ณฑิต 

หลักสูตรจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิติศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ  นิติศาสตรบัณฑิตเป็นผู้ท่ีมีความรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่แผ่นดิน มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความกล้า
หาญทางวิชาการและมีภาวะผู้น า มีความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาสาระส าคัญท้ังในทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  หลักการ เหตุและผลทาง กฎหมายได้อย่างถูกต้อง มีความ
รับผิดชอบด ารงตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักถึงความส าคัญของตนใน ปฏิบัติงานทาง
กฎหมายท้ังต่อหน้าท่ีการงานและผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  หลังส าเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทนายความ ต ารวจ ทหาร นิติกร เจ้า
พนักงานปกครอง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม พนักงานคดีปกครอง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เจ้าหน้าท่ีบุคคล นักการทูต นักวิชาการด้านต่างๆ ตลอดจนบุคคลกรอื่นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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3. น กศึกษา 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มีกระบวนการในการรับและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็น          
ตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ 
 3.1 การร บน กศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของหลักสูตร โดยได้มีการจัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในแต่ละปี และแผนการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560–2574 (แผนการรับ
นักศึกษา 15 ปี) เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อทราบและอนุมัติ และจัดท า
ประกาศรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยโดยกองบริการ
การศึกษา คณะ และหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้ และสนใจท่ีจะเข้าศึกษาต่อมีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทาง
สาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตร    
นิติศาสตรบัณฑิตได้ขับเคล่ือนระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษา ไว้ใน มคอ. 2 คือ จบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกสาขาวิชา และด าเนินการ         
รับนักศึกษาตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีระบบ       
รับนักศึกษา 2 ระบบ คือ ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก ซึ่งมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาผู้ได้โควต้า คณะกรรมการรับสมัครสอบ คณะกรรมการ
ออกข้อสอบ คณะกรรมการก ากับการสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ในหลักสูตร     
มีส่วนร่วมในการก ากับการสอบ และการสอบสัมภาษณ์ 
 3.2ัการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร บการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา            
ก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาไทย  และมีคู่มือ
นักศึกษาเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์มีการขับเคล่ือนระบบการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  

3.2.1 หลักสูตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ า       
ปีการศึกษา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในด้านการเรียนการด ารงอยู่         
ในมหาวิทยาลัย 

3.2 .2 ห ลักสูตรได้ ส่งนั ก ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมการปฐมนิ เทศนั ก ศึกษาใหม่                 
ประจ าปีการศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.3ัการส่งเสริมและการพ ฒนาน กศึกษา 
ในการส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษานั้น หลักสูตรมีการควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มีระบบและกลไกอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ
หลักสูตรได้ขับเคล่ือนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ดังนี้   
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3.3.1 เสนอรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตร    
ได้ประชุมเพื่อก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ ากลุ่ม และด าเนินการส่งรายช่ือไปตามล าดับขั้นตอน  
ของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกช้ันปีต้องพบนักศึกษาตามแผนให้ค าปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อแนะน าและแนะแนวทางด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

3.3.2 หลักสูตรมีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนว         
แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นท่ีปรึกษาของนักศึกษา มีเอกสารตาราง เข้าพบเพื่อ    
ให้ค าปรึกษาทางด้านต่าง ๆ 

3.3.3 หลักสูตรมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง facebook และเว็บไซต์ 
ของหลักสูตรเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันใช้เป็นช่องทางในการติดต่อรวมท้ังขอค าปรึกษา      
จากหลักสูตร 
 3.4ัการพ ฒนาศ กยภาพน กศึกษาและการเสริมสร้างท กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ั21 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมประเมิ นผลและรายงานสรุปผลการด าเนินงานซึ่ งหลักสูตร            
ได้ขับเคล่ือนระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4.ัอาจารย์ 
 4.1 การร บอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชานิติศาสตร์ มีคุณวุฒิหรือผลงานท่ีสอดคล้อง
ต่อความต้องการของ หลักสูตร และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการการ อุดมศึกษาเรื่องมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 4.2ัการแต่งต ้งคณาจารย์พิเศษ 

อาจารย์พิเศษเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิหรือความเช่ียวชาญด้านนิติศาสตร์หรือศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยว
ของเป็นพิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้แก่นักศึกษา คณะนิติศาสตร์จึงได้
ก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของ รายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยาย
อย่างน้อยวิชาละ 3 ช่ัวโมงและอาจารย์พิเศษ นั้น ไม่ว่าจะสอนท้ังรายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะต้องเป็นผู้
มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญของรายวิชา
นั้นๆ 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนัการติดตามัและทบทวนหล กสูตร 

การติดตามและทบทวนหลักสูตรคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุม
ร่วมกันในการ วางแผนจัดการเรียน การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

 
 

 



81 
 

 

5.ัหล กสูตรัการเรียนการสอนัการประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรบริหารจัดการท่ีเน้นหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีส่วนร่วม เป็นธรรม และยึด

ประโยชน์ของนักศึกษาเป็นส าคัญ จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1  เดือน จัดอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
พิจารณา มคอ. 3 ให้ความรู้แลกเปล่ียน ประสบการณ์ เทคนิคการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ี
หลากหลาย การเขียนต ารา บทความทางวิชาการ การวิจัย ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลทุกเดือน หลังส้ินสุดการเรียนการสอน แต่ละรายวิชาจะด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ ประเมินของ
นักศึกษาประกอบกับรายงานผลการด าเนินการประจ ารายวิชา (มคอ. 5) และก่อนประกาศผลการ 
เรียนในแต่ละรายวิชาจะต้องผ่านการประชุมตัดสินผลการเรียนของนักศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบ
ของกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วมีการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา และจัดท า มคอ. 7 เพื่อประเมินผลการด าเนินการตามข้อก าหนดใน
หลักสูตรต่อไป  
6.ัสิ่งสน บสนุนการเรียนรู้ 

แต่ละปีการศึกษา หลักสูตรจะส ารวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
ประชุมวางแผนและ จัดสรรงบประมาณ จัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอตามความต้องการ
จ าเป็นของหลักสูตร ได้แก่ ครุภัณฑ์ วัสดุส านักงาน หนังสือ ต ารา ส่ือ IT และระบบ ICT ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และการบริหารหลักสูตร สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้กับหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก และรับการประเมินการให้บริการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้รับบริการ     

6.1ัการบริหารบุคลากรสน บสนุนการเรียนการสอน 
1)ัการก าหนดคุณสมบ ติเฉพาะส าหร บต าแหน่งับุคลากรสายสนับสนุนควรมี        

วุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
2)ัเพิ่มท กษะความรู้เพื่อการปฏิบ ติงานับุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรม         

ให้มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตรการจัดเตรียมความ
พร้อมและการสนับสนุนงาน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลภายใน 1 ปี หลังจากได้รับ
การบรรจุแต่งต้ัง 
 6.2ัการบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณ ผ่านคณ ะมนุ ษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์                       
ท้ังงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้  เพื่ อ จัดซื้อหนั งสือ ต ารา ส่ือการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน พร้อมท้ัง
สร้างเสริมสร้างสภาพแวดล้อม  ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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  6.3ัทร พยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมั 
  6.3.1ัสถานที่ 
ล าด บ รายการและล กษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1 บาราแง  ขนาดจุ 120 คน 
ห้องประชุม 2 ติง เชียง  ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3 เซอรา    ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกิส         ขนาดจุ 100 คน 
ห้องประชุมนังกา        ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค        ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

4 ห้องศาลจ าลอง 1 ห้อง อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
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6.3.2ัอุปกรณ์การสอน 
  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหล กสูตรนิติศาสตร์ 
ล าด บ รายการและล กษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เก้าอี้นั่งเหล็กเบาะหนัง 29 
2 โต๊ะท างานพื้นไม้สักขาเหล็ก 5 
3 ตู้เหล็กทึบ 2 ประตู ขนาด 18X36X72 นิ้ว 3 
4 ตู้เหล็กบานเล่ือน 3 
5 ช้ันไม้วางเอกสาร 3 ช่อง 4 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 2 
7 เครื่องฉายทึบแสง 1 
8 มัลติมิเดียโปรเจกเตอร์  acer 1 
9 เครื่องปริ๊นเตอร์ อิงก์เจต 1 
10 เครื่องปริ๊นเตอร์ เลเซอร์ ขาวด า 2 
11 ชุดล าโพง 1 

  
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตท ศนูปกรณ์ของหล กสูตรนิติศาสตร์ คัณะมนุษยศาสตร์
และส งคมศาสตร์ 
ล าด บ รายการและล กษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 4 
2 เครื่องฉายภาพ  3 
3 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
4 เครื่องถ่ายส าเนา 1 

 
6.3.3ัห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอท่ีจะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

 6.3.3.1 เอกสารและต ารา 
     1)ัหน งสือ 
   1.1 ภาษาไทย  จ านวน 6,813 ช่ือเรื่อง 

  1.2 ภาษาอังกฤษ  จ านวน    270 ช่ือเรื่อง 
 รวม 7,083 ชื่อเร่ือง 

  2)ัเอกสารวิชาการั(วิจ ย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
   2.1 ภาษาไทย  จ านวน  174 ช่ือเรื่อง 
   2.2 ภาษาอังกฤษ       จ านวน   - ช่ือเรื่อง 

 รวม ั174 ชื่อเร่ือง 

http://aritc.yru.ac.th/
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  3)ัวารสาร/นิตยสาร 
   3.1 ภาษาไทย  จ านวน   230 ช่ือเรื่อง 
   3.2 ภาษาองักฤษ       จ านวน    - ช่ือเรื่อง 

 รวม ัั230 ชื่อเร่ือง 
  6.3.3.2ััฐานข้อมูลส าเร็จรูป 

ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 
  1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็น ฐานข้อมู ล ท่ี รวบรวม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่าง ๆ  ได้แก่ Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, 
Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology 

1.3) eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
  2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ข้อมูลปี 1997      
ถึงปัจจุบัน 

2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ท่ีให้ข้อมูล
บรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง (Cite Article)       
ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา 
บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ 
ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายช่ือ ให้ข้อมูลต้ังแต่ป ี2001 ถึงปัจจุบัน 

2.3) ฐานข้อมูล  Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลท่ีมี เนื้ อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากท่ีสุดท่ัวโลก 

2.4)  ฐานข้ อมู ล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็ นนวั ตกรรม ท่ี ใ ช้                   
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ด าเนินการ
บอกรับ เพื่ อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันท้ัง 78 แห่ง อาทิเช่น  ฐานข้อมูล ScienceDirect 
ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ท้ังนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล 
EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 

2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสาร  
ฉบับเต็มกว่า 1,060 ช่ือเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง
ระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ ทางด้าน
การศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, 
Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information 
Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 

 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
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  3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิ ทยานิ พนธ์ ระดั บปริ ญญาโท                    

และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล
มากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ) (http://search. ProQuest.com/autologin) 

3.2) ฐานข้อมู ลงานวิ จัย ไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิ ทยานิ พ นธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ัวประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 6.4ัการจ ดหาทร พยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดซื้อหนังสือ ต ารา 
และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และใช้ประกอบการเรียนการสอน ประสานงานอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรพิเศษ เพื่อเสนอ
รายช่ือและจัดซื้อหนังสือและเอกสารทางวิชาการท่ีทันสมัยและจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือ
หนังสือ ตลอดจนส่ืออื่น ๆ ท่ีจ าเป็น  นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมา สอนบางรายวิชาและบาง
หัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนัง 
 6.5ัการประเมินความเพียงพอของทร พยากร 

1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา         
จากผู้สอนและผู้เรียน 

2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา    
ในหลักสูตร 

3) สรุปแหล่งทรัพยากรท่ีใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ มีส่ือและ ช่อง
ทางการเรียนรู้ ท่ี เพียบพร้อม 
เพื่อสนับสนุน ท้ังการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพื่อ การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
อย่างเพียงพอ มี ประสิทธิภาพ 

1 . จั ด ให้ มี ห้ อ ง เรียน ท่ี มี ส่ื อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในการเรียน
ก ารสอ น  ก ารท า กิ จ ก ร รม      
ในห้องเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบั ติการ
เพื่ อ ให้นัก ศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ศึ ก ษ า  ค้ น ค ว้ า  ห าค ว าม รู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการท้ัง

1. ผลส ารวจความพร้อมของส่ือ 
อุ ป ก ร ณ์ ท่ี จ า เป็ น ป ร ะ จ า
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา  
2. จ านวนหนังสือต ารา และส่ือ
ดิจิทัลท่ีมี ให้บริการและสถิ ติ 
ก า ร ใช้ ง า น ห นั ง สื อ  ต า ร า       
ส่ือดิจิทัล 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึก ษ าต่อการ ให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การการฝึกปฏิบัติ 

http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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หนังสือต ารา และส่ือดิจิทัล 
เพื่อการเรียนรู้ 

7.ัต วบ่งชี้ผลการด าเนินงานั 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ

ติดตาม การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อย    ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

ต วบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ั1 ปีที่ั2 ปีที่ั3 ปีที่ั4 ปีที่ั5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด 
    ปีการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี 
      การศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 

x x x x x 



87 
 

 

ต วบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ั1 ปีที่ั2 ปีที่ั3 ปีที่ั4 ปีที่ั5 
      ร้อยละ 50 ต่อป ี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 
 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

    x 

เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีท่ี 1 – 5) มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายและจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวมโดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีเดิมและตัวบ่งช้ีรวม        
ในแต่ละปี 
 

หมวดท่ีั8 การประเมินและปร บปรงุการด าเนินการของหล กสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

      กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบ ค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ี
กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่  หากวิธีการท่ี
ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหา
ก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2ัการประเมินท กษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
       การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี ้
       1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จ านวน 2 ครั้ง คือ 
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
       1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์
สอนของอาจารย์ 
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2. การประเมินหล กสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยน กศึกษาและบ ณฑิต 
      การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย และ
บัณฑิตใหม่ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิัและ/หรือัจากผู้ประเมินภายนอก 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ท่ีเกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใช้บ ณฑิตัและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นัๆ 
      การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหล กสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปร บปรุงั 
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3 ด าเนินการปรับปรุง 

4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ (มคอ.4) 
ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 

4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
(1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

(มคอ.7) 
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา อย่าง

ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปร บปรุงหล กสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเดิม พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงใหม ่พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้    
 

หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
1.ัชื่อหล กสูตร 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
1.ัชื่อหล กสูตร 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
คงเดิม 

2.ัชื่อปริญญาั 
ภาษาไทย            :  นิติศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Laws 
ชื่อย่อภาษาไทย :  น.บ. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  LL.B. 

2.ัชื่อปริญญาั 
ภาษาไทย            :  นิติศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Laws 
ชื่อย่อภาษาไทย :  น.บ. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  LL.B. 
 

คงเดิม 

3.ัปร ชญาของหล กสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุ่งให้การศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ 

โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรมและ        
มีความสามารถในการน าความรู้ทางด้านกฎหมายมา
ปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  

3.ัปร ชญาของหล กสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุ่งให้การศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ 

โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรมและ        
มีความสามารถในการน าความรู้ทางด้านกฎหมายมา
ปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  

 

คงเดิม 

4.ัว ตถุประสงค์ของหล กสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     

มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 
2 ประการ ดังน้ี 

1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่
มีความรู้  ความสามารถตลอดจนมีคุณธรรมในทาง
กฎหมาย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไป
ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนสามารถน าไปใช้
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มี
จิตส านึก มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม ให้เกิดการช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของ   
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ตลอดจน
สร้างความเป็นธรรมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย           
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันข้ึนภายในสังคม 
 

4.ัว ตถุประสงค์ของหล กสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     

มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 
2 ประการ ดังน้ี 

1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่
มีความรู้  ความสามารถตลอดจนมีคุณธรรมในทาง
กฎหมาย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไป
ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนสามารถน าไปใช้
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มี
จิตส านึก มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม ให้เกิดการช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของ   
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ตลอดจน
สร้างความเป็นธรรมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย           
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันข้ึนภายในสังคม 
 

คงเดิม 

5.ัระบบการจ ดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

5.ัระบบการจ ดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 
 

คงเดิม 

6.ัจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหล กสูตร 
ไม่น้อยกว่า   140  หน่วยกิต 

6.ัจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหล กสูตร 
ไม่น้อยกว่า   134  หน่วยกิต 

ปรับปรุง 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
7.ัโครงสร้างหล กสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือก
เสรี        มีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วย
กิตรวมทั้งหลักสูตร ดังน้ี 
7.1ัหมวดวิชาศึกษาท ่ ว ไปััััไม่ น้อยกว่า ัั30   
หน่วยกิต 
7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 
                                                 12   หน่วยกิต 
 
 
7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ไม่น้อยกว่า 
                                                  6    หน่วยกิต 
 
 
7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           ไม่น้อยกว่า 
                                                   6   หน่วยกิต 
 
 
 
7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                       ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2ัหมวดวิชาเฉพาะัััััไม่น้อยกว่าัั104ััหน่วยกิต 
7.2.1 เฉพาะด้านบังคับ    ไม่น้อยกว่า     96  หน่วยกิต 
7.2.2 เฉพาะด้านเลือก     ไม่น้อยกว่า      8  หน่วยกิต 
7.3ัหมวดวิชาเลือกเสรีััััไม่น้อยกว่าััั6ัััหน่วยกิต 

7.ัโครงสร้างหล กสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ านวน
หน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังน้ี 
 
7.1ัหมวดวิชาศึกษาท ่วไปััััไม่น้อยกวา่ัั30   
หน่วยกิต 
7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                            ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
        1. วิชาบังคับ                         12 หน่วยกิต 
        2. วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
7.1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  
                    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
        1. วิชาบังคับ                          3 หน่วยกิต 
        2. วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
7.1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
                              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        1. วิชาบังคับ                         3 หน่วยกิต 
        2. วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
7.1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 3  หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร์       3  หน่วยกิต 
หรือ 
 2) คณะมนุษยศาสตร์และ         
                     สังคมศาสตร ์ 3  หน่วยกิต 
หรือ 
 3) คณะวิทยาการจัดการ 3  หน่วยกิต 
หรือ 
 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
 การเกษตร            3  หน่วยกิต 
7.2 หมวดวิชาเฉพาะััััไม่น้อยกวา่ัั98ััหน่วยกิต 
7.2.1 เฉพาะด้านบังคับ    ไม่น้อยกว่า     86  หน่วยกิต 
7.2.2 เฉพาะด้านเลือก     ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
7.3ัหมวดวิชาเลือกเสรีั ัััไม่น้อยกว่าััั6ัััหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
8.ัรายวิชา 
8.1ัหมวดวิชาศึกษาท ่วไป  
                             ไม่น้อยกว่า  30 ััััหน่วยกิต 
8.1.1ักลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ั12ััััหน่วย
กิต 
        1) บ งค บเรียน ไม่น้อยกว่าัััั10ััััหน่วยกิต 
 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
                                                        2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ 
              เรียนรู้                                   2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร           2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ

เรียนรู้                                  2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1      2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ห รือ เที ยบ เท่ า  (โดยไม่ ต้ อง เรียน วิชา  2100101 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)   
             2)ัเลือกเรียนไม่น้อยกว่า       2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 
2100105   การพัฒนาทักษะการพูดและ 
               การอ่านภาษาอังกฤษ         2(1-2-3) 
2100106   ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและ 
               การเขียน          2(1-2-3) 
2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน         2(1-2-3) 
2100110   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 
2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน          2(1-2-3) 
2100116   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     2(1-2-3) 
 
8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              6    หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสุข         2(1-2-3) 
2100113   สุนทรียวิจักขณ์                     2(2-0-4) 
2100114   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
                                                        2(1-2-3) 
 
 

8.ัรายวิชา 
8.1ัหมวดวิชาศึกษาท ่วไป  
                             ไม่น้อยกว่า  30 ััััหน่วยกิต 
     8.1.1 ักลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
          ัััััััััััััััััััไม่น้อยกว่าัั15    หน่วยกิต 

1)  วิชาบ งค บ                12    หน่วยกิต 
5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร    3(3-0-6) 
5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            3(3-0-6) 
5100103  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   3(3-0-6) 
5100105  ภาษาอังกฤษหรรษา                  3(3-0-6)  
5100106  ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์      3(3-0-6)                                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู้         2(1-2-3) 
5100108  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1      2(1-2-3) 
5100109  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2      2(1-2-3)   
5100113  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ        3(3-0-6) 
 

 

 

 

 

 
2)  วิชาเลือกัััััััััััไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

5100104  พัฒนาทักษะการพูดและ 
 การเขียนภาษาไทย          3(3-0-6)                
5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอั งกฤษ
                                           3(3-0-6)                
5100111  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 
5100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 

 

 

 
8.1.2ักลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 

ัััััััััััััััััััััััไม่น้อยกว่า  6ััหน่วยกิตั 
            1)  วิชาบ งค บัั                  3ััหน่วยกิตัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั         
5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข                       3(3-0-6)  
5100117  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
 
 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รายวิชา 
2. รหัสวิชา  
3. จ านวน 
    หน่วยกิต 
4. จ านวน 
    ชั่วโมง 
    เรียนเป็น       
    ภาค 
    ทฤษฎี 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2100118   ความจริงของชีวิต         2(2-0-4) 
2100119   การพัฒนาตน          2(2-0-4) 
2100120   สุนทรียภาพของชีวิต         2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.3 กลุ่มวิชาส งคมศาสตร์ ััััััััััััั6    หน่วยกิต 
2150101   สังคมภิวัตน์                     2(2-0-4) 
2150102   การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 
2150103   ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ 2(2-0-4) 
2150108   ทักษะในการด าเนินชีวิต             2(1-2-3) 
2150109   ชีวิตและวัฒนธรรมไท               2(1-2-3) 
 
 
 
8.1.4ักลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                           6     หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตรใ์นชวิีตประจ าวัน         2(1-2-3)          
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
                                                       2(1-2-3) 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
 
 
 

2)  วิชาเลือกัั 
ัััััััััััััััััััััไม่น้อยกว่า  3 ัหน่วยกิตั 

5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ      
        3(3-0-6)   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
         3(3-0-6) 
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
5100119 การบริหารร่างกาย        1(0-2-2) 
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
5100121  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถ่ิน            
         3(3-0-6)  
5100122  ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย           3(3-0-6)  
5100123  ความงดงามแห่งตน                   3(3-0-6)   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง          2(1-2-3)   
5100125 ความจริงของชีวิต                   3(3-0-6) 
5100126  การพัฒนาตน                          2(2-0-4) 
5100127  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                  3(3-0-6) 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย              2(1-2-3) 
 
 

8.1.3ักลุ่มวิชาพลเมืองโลก  
ััััััััััััััััััััััััไม่น้อยกว่าั6ััหน่วยกิต 
1)  วิชาบ งค บัั           3ััหน่วยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ         3(3-0-6)     
  2)  วิชาเลอืกัั 

ไม่น้อยกว่า         3ััหน่วยกิตั 
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                   3(3-0-6)  
5100131 สังคมภิวัตน์         3(3-0-6)   
 

8.1.4ักลุ่มวิชาอ ตล กษณ์ของคณะ 
3 หน่วยกิต 

1)ัคณะครุศาสตร์ั ััััั3ัััหน่วยกิต 
5100132  ครูแห่งแผ่นดิน        3(3-0-6) 
หรือ 

2)ัคณะมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ 
      3   หน่วยกิต 

5100133  วิถีไทย วิถีถ่ิน         3(3-0-6)  
หรือ 

3)ัคณะวิทยาการจ ดการััััััั3ัััหน่วยกิตั 
5100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์        3(3-0-6)  
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
8.2ัหมวดวิชาเฉพาะัััไม่น้อยกว่า   104   หน่วยกิต 
8.2.1ัวิชาแกนััไม่น้อยกว่าัั  96ััหน่วยกิต 
 
2135101 หลักกฎหมายเอกชน                   2(2-0-4) 
2135102  หลักกฎหมายมหาชน                 2(2-0-4) 
2135103  การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย 
                                                        2(2-0-4) 
2135104  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
                                                       3(3-0-6) 
2135105  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                           
                                                       3(3-0-6) 
2135106  กฎหมายอาญา 1                     3(3-0-6) 
2135207  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหน้ี 3(3-0-6) 
2135208  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด  
              จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้    2(2-0-4) 
2135209  กฎหมายอาญา 2                     3(3-0-6) 
2135210  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย  

                แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ขายฝาก     
                                                         3(3-0-6) 
2135211  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย จ้าง  
              แรงงานจ้างท าของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์  
              ตัวแทน นายหน้า                    3(3-0-6) 
2135212  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะ 
             ต๋ัวเงิน                                   2(2-0-4) 
2135213  กฎหมายหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย  
              ค้ าประกัน จ านอง และจ าน า       2(2-0-4) 
2135214  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย  
              ทรัพย์สินและที่ดิน                  3(3-0-6) 
2135215  กฎหมายอาญา 3                    3(3-0-6) 
2135316  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย   
                                                      2(2-0-4) 
2135317  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย 
             หุ้นส่วนและบริษัท                    3(3-0-6) 
2135318  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
2135319  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1   3(3-0-6) 

หรือ  
4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
และการเกษตรัััััััััััััััััั3ัััหน่วยกิต 

5100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถ่ินทางวิทยาศาสตร์   
                                                       3(3-0-6) 
8.2ัหมวดวิชาเฉพาะัััไม่น้อยกว่า   98   หน่วยกิต 
8.2.1ัวิชาแกนหรือวิชาบ งค บััไม่น้อยกว่าัั  86ัั
หน่วยกิต 
2135101 หลักกฎหมายเอกชน                   2(2-0-4) 
2135102  หลักกฎหมายมหาชน                 2(2-0-4) 
2135103  การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย 
                                                        2(2-0-4) 
 
2135104  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
                                                       3(3-0-6) 
2135105  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                           
                                                       3(3-0-6) 
2135106  นิติปรัชญา                             2(2-0-4) 
2135107  กฎหมายอาญา 1                     3(3-0-6) 
2135208  กฎหมายอาญา 2                     3(3-0-6) 
2135109  เอกเทศสัญญา 1                      3(3-0-6) 
2135210  เอกเทศสัญญา 2                      3(3-0-6) 
2135211  เอกเทศสัญญา 3                      2(2-0-4) 
2135112  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหน้ี 3(3-0-6) 
2135113  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด  
              จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้    2(2-0-4) 
2135214  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะ 
             ต๋ัวเงิน                                   2(2-0-4) 
2135215  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย  
              ทรัพย์สินและที่ดิน                  3(3-0-6) 
2135216  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย 
             หุ้นส่วนและบริษัท                    3(3-0-6) 
2135217  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
2135218  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1   3(3-0-6) 
2135319  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  2(2-0-4) 
2135320  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว    
                                                       3(3-0-6) 
2135321  กฎหมายปกครอง                    3(3-0-6) 
2135322  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก 
                                                       3(3-0-6) 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
 
2135320  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว    
                                                       3(3-0-6) 
2135321  กฎหมายปกครอง                    3(3-0-6) 
 
2135322  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 
2135323  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก 
                                                       3(3-0-6) 
2135324  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  3(3-0-6) 
2135325  กฎหมายลักษณะพยาน             2(2-0-4) 
2135326  กฎหมายสิทธิมนุษยชน             2(2-0-4) 
2135439  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
                                                      3(3-0-6) 
2135440  กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6) 
2135441  กฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ 
                                                       3(3-0-6) 
2135442  กฎหมายภาษีอากร                   3(3-0-6) 
2135443  นิติปรัชญา                             2(2-0-4) 
2135444  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย             2(2-0-4) 
2135445  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
                                                      3(3-0-6) 
2135446  กฎหมายอิสลาม                     3(3-0-6) 
2135447  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 
              ระหว่างประเทศ                      3(3-0-6) 
2135448  การว่าความและจัดท าเอกสารทาง 
             กฎหมาย                               2(2-0-4) 
 
8.2.2ัเฉพาะด้านเลือกััััััไม่น้อยกว่าััั8ััหน่วยกิต 
 
2135327  กฎหมายลักษณะการปกครองท้องถ่ิน    
                                                       2(2-0-4) 
2135328  หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
2135329  กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็ก เยาวชน และ 
              คดีครอบครัว                         2(2-0-4) 
2135330  กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อม                           2(2-0-4) 
2135331  กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ   2(2-0-4) 
2135432  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา       2(2-0-4) 
2135433  อนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อ 
              พิพาททางธุรกิจ                      2(2-0-4) 

2135323  กฎหมายภาษีอากร                   3(3-0-6) 
2135324  กฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ 
                                                       3(3-0-6) 
2135325  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
                                                       2(2-0-4) 
2135326  กฎหมายอิสลาม                      3(3-0-6) 
2135434  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
                                                       3(3-0-6) 
2135435  กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3(3-0-6) 
2135436  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย   2(2-0-4) 
2135437  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย             2(2-0-4) 
2135438  การว่าความและจัดท าเอกสารทาง 
             กฎหมาย                               2(2-0-4) 
2135439  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 
                                                          5(450) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2ัวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมายัััั
ไม่น้อยกว่าััั12ััหน่วยกิต 
2135327  กฎหมายลักษณะพยาน             2(2-0-4) 
2135328  กฎหมายสิทธิมนุษยชน              2(2-0-4) 
2135329  กฎหมายลักษณะการปกครองท้องถ่ิน    
                                                       2(2-0-4) 
2135330  หลักการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย  2(2-0-4) 
2135331  กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็ก เยาวชน และ 
              คดีครอบครัว                         2(2-0-4) 
2135332  กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อม                           2(2-0-4) 
2135333  กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ   2(2-0-4) 
2135440  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา       2(2-0-4) 
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2135434  กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศ
ไทย                                               3(3-0-6) 
2135435  นิติเวชศาสตร์                         2(2-0-4) 
2135436  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม          3(3-0-6) 
2135437  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
2135438  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายัั2(2-0-4) 

2135441  อนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อ 
              พิพาททางธุรกิจ                      2(2-0-4) 
2135442  กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศ      

ไทย                                    3(3-0-6) 
2135443 นิติเวชศาสตร์                         2(2-0-4) 
2135444  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม          2(2-0-4 
2135445  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ    2(2-0-4) 
2135446  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 
              ระหว่างประเทศ                      2(2-0-4) 
2135447  กฎหมายความมั่นคง                 3(3-0-6) 
 

9.ัค าอธิบายรายวิชา  
9.1.ัหมวดวิชาศึกษาท ่วไป  ไม่น้อยกว่า ั30ัหน่วยกิต 

9.1.1ักลุ่มภาษาและการสื่อสาร     ไม่น้อยกว่าั 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั12ัััหน่วยกิต 

ัััััััั1)ัวิชาบ งค บ   10ัััหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

9.  ค าอธิบายรายวิชา 
9.1.ัหมวดวิชาศึกษาท ่วไป  ไม่น้อยกว่า ั30ัหน่วยกิต 

9.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
ััััััััััััััััััััััััััััไม่น้อยกว่าัั15ัหน่วยกิต 
         1)ัวิชาบ งค บ ััััััั12ัหน่วยกิต 

 
5100101  ภาษาัความคิดัและการสื่อสารัั3(3-0-6) 

Language Thought  
and Communication  
ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและ

ก า ร สื่ อ ส า ร  ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร อ่ า น 
ก า ร ล า ดั บ ค ว า ม คิ ด  ก า ร ส รุ ป ค ว า ม คิ ด  
และการถ่ายทอดความคิดเพ่ือการสื่อสาร ท้ังการพูดและ
การเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น 
การเล่านิทานพ้ืนบ้าน  

Language and Communication, 
relation between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, 
idea organization, idea conclusion, expressing 
ideas for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk 
tale 
 

 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารัััั       2(1-2-3)  
             Thai for Communication 
              ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เค รื่ อ งมื อ ในก ารสื่ อ ส าร  ฝึ ก ทั ก ษ ะ ใช้ ภ าษ า ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็น

5100102ััภาษาไทยเพือ่การสือ่สารัััั3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
               ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชี วิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็น

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
4. ป รั บ เ ป็ น
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล       ศึกษาสภาพปัญหา
และแนวท างการแก้ ไขก าร ใช้ ภาษา                 ใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรม และมีจิตส านึกต่อสังคม        
ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร    
              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 

ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปั ญ ห าแล ะ แน วท างก าร แก้ ไข ก าร ใช้ ภ าษ าใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language  in 
daily life use 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 
 

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 

 

2100104ัภาษาอ งกฤษเพือ่การสือ่สารและพ ฒนาั 
ัััััััััััััการเรียนรู้ 2 (1 -2 -3 ) 
 English for Communication  
             and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทั้ งการฟั ง พู ด อ่ าน เขียน  ในชี วิตประจ า วันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษา
ค้ น ค ว้า ในก าร พั ฒ นาการสื่ อ ส าร  เช่ น  ก าร ใช้
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Development of English communication 
skills, listening, speaking, reading and writing in daily life 
of various situations such as greeting; c leave-taking, 
self-introduction and others, requesting, offering help, 
giving suggestion, describing people, objects and 
places, inquiring and information giving, talking on 
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 communication 

 

5100107ัภาษาอ งกฤษเพือ่การสือ่สาร 
 และพ ฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication  
             and Learning Developmentััั 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ   
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้
ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานที่  การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ 
หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

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 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 communication 

ปรับปรุงดังน้ี 

1. รหัสวิชา 
2. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2100108 ััภ าษ ามลายู เพื่ อ กา รสื่ อ ส ารแล ะ 
ัััััััััััััั พ ฒนาการเรียนรู้ััััััััััััั2(1-2-3)ั 

 Melayu  for  Communication  
 and  Learning  Development

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า  การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 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 ; self-
introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, 
inquiring information nationally and internationally as 
well as  practice of simple sentence writing 
 

 ปรับออก 

2100115 ัภาษาอ งกฤษเพื่อการสื่อสารั1ัั 

  ั2(1-2-3) 

 English for Communication 1 

             การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
แล ะส านวน พ้ื น ฐานที่ ใช้ ใน สถานการณ์ ต่ าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 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 

5100108 ัภาษาอ งกฤษเพื่อการสื่อสารั1ัั 

  ัั2(1-2-3) 

  English for Communication 1 

              การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวน พ้ื น ฐานที่ ใช้ ใน สถานการณ์ ต่ าง  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 Practices 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 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงดังน้ี 

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2100116ัภาษาอ งกฤษเพื่อการสื่อสารั2ัั2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
            การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับ
ส าข า วิช าชี พ ที่ เกี่ ย ว ข้อ งรวม ถึ งก ารฝึ ก ทั ก ษ ะ 
ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห์ แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ ตั ด สิ น ใจ ใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

  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 

5100109ัภาษาอ งกฤษเพื่อการสื่อสารั2ัั2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
            การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 

  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 

 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 

 

 

2100117ััภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพั 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(1-2-3) 
              Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจน
การน าเสนอข้อมูล   การให้ความรู้  การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้า
ตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

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 

5100103ััภาษาไทยเพือ่การประกอบอาชีพั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6)               
 Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ท้ัง
ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบั ติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

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 

 
 
 
 
 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
 5100105  ภาษาอ งกฤษหรรษา 3(3-0-6) 

 English for Fun 
  การใช้ภาษาอั งกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และ
ส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง /ผู้อื่น การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู้สึก  การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

English usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation  

 

วิชาใหม่ 

 5100106 ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อ ง ก ฤ ษ ใ น ส ง ค ม
 ออนไลน์ั 3(3-0-6) 

English Usage for Social Network 
ก า ร เ ขี ย น ป ร ะ โ ย ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 

อย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การต้ังและการตอบ
กระทู้ เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษ
ออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การ
เขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ  

 Simple English writing in social 
media, giving queries and answers in English, 
online chatting, giving opinions in English, 
writing and replying email in English, creating 
learning activities 

 

วิชาใหม่ 

 5100113  ก้าวท นโลกเทคโนโลยีและสื่อััััั                            
3(3-0-6) 

Technology and Media Literacy
 ก า ร รู้ เท่ า ทั น ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ก า ร รู้ 
เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและ
จัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารงา่ย ๆ 
ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

วิชาใหม่ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
Information literacy, media literacy, 

IT and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

 
2) เลือกเรียนัไม่น้อยกว่า 2ัหน่วยกิต 
2100102ััการพ ฒนาท กษะการพดูและการเขียน 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2 (1 -2 -3)ััััััััััั
 Speaking and Writing Skills  
              Development 
 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์
เพ่ือแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การ
เขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึก
วิจารณ์ 

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 

 

2) วิชาเลือกัไม่น้อยกว่า 3ัหน่วยกิต 
5100104 ั ก า ร พ ฒ น า ท ก ษ ะ ก า ร พู ด 
 และการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 

Developments of Thai Speaking 
 and Writing Skills 
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  

การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและ
การอ่านจากสื่อต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการ
เขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท
ในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
 Developments of speaking and 
writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, 
knowledge from listening and reading from 
various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking 
and writing 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. จ านวน 
   หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2100103ััหล กการอ่านและการเขียนค าไทยั 
                                                  2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  
              Writing Thai Words 
               หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค า
ไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทย
ผิ ด ไป จ ากกฎ เกณ ฑ์   เก็ บ รวบ รวม   วิ เค ราะห์  
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
 
 
 

 ปรับออก 



102 
 

 

หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
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 

 
 5100110ััการพ ฒนาท กษะการสื่อสาร 

ััััััััััััั ภาษาอ งกฤษ                 3(3-0-6) 
  English Communication Skills  
  Development  

การฟั งและพู ดโ ต้ตอบ ในสถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียนข้อความ
ขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสรา้ง ไม่ซับซ้อน  โดยจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน  ได้แก่  การจัดบอร์ด
นิทรรศการอย่างง่าย ปฏิบัติภาคสนาม  ปฏิบัติการทาง
ภาษาในสถานการณ์จริง 

Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and writing, 
non-complicated sentence reading and writing 

 

วิชาใหม่ 

2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารั 2(1-2-3) 
 Chinese for Communication   
 ก า ร ใช้ ภ า ษ าจี น เ พ่ื อ ก าร สื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่าย ๆ  ฯลฯ 
โดยเน้ นทั กษ ะการฟั งและการ พู ด  ให้ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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 
 

5100111 ัภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียน
อั ก ษ ร จี น   ค า ศั พ ท์  ไ ว ย า ก ร ณ์ ข้ั น พ้ื น ฐ า น  
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  

Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic Chinese 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. จ านวน 
   หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2100107ัััภาษามลายูเพือ่การสือ่สาร 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
               การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
 

5100112  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 

การ ใช้ภ าษ ามล า ยู เพ่ื อก ารสื่ อส าร ใน
ชี วิตประจ าวัน ค าศัพท์  ไวยากรณ์ ข้ันพ้ืนฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. จ านวน 
   หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
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 

 

Melayu useage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Melayu grammars, 
greetings and basic daily-life conversation 

2100105 การพ ฒนาท กษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอ งกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 ก าร พั ฒ น าทั ก ษ ะ ก าร พู ด แ ล ะ อ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และ
ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of 
speaking both individuals and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; 
reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 
 

 ปรับออก 

2100106ััภ าษาอ งกฤษ เพื่ อพ ฒ นาการอ่ าน 
 และการเขียนััััััััััััััั 2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  
 Development 
 พัฒ นาการอ่ านภาษ าอั งกฤษ เพ่ื อ ให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย 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. 
 
 
 
 
 

 ปรับออก 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2100109ัั ภาษามลายูพื้นฐานััััััััััั 2(1-2-3) 
 Basic Melayu 
             ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม 
 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 
 

 ปรับออก 

2100111ัภาษาอาหร บพื้นฐานั 2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
             อักษ รภาษาอาหรับ  หลักการสร้างค า 
ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชี วิตประจ าวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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 
 

 ปรับออก 

9.1.2ักลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ัั 
ไม่น้อยกว่า 6ัหน่วยกิต 

 

9.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต    
ไม่น้อยกว่าั 6ัหน่วยกิต 
1)ัวิชาบ งค บ 3ัหน่วยกิต 

5100116  อยู่ดีักินดีัมีสุขัััััััััััั  3(3-0-6) 
 Well-being 

ก า ร ใ ช้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี 
ในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทาง
โ ภ ช น า ก า ร  อ า ห า ร เ ฉ พ า ะ โ ร ค  
การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้ เรื่องยาเบื้ องต้น 
สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต   

 
 
 

วิชาใหม่ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
Science and technology use in daily 

life, effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical 
and mental health 

 
 9.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่าั3ัหน่วยกิต 

5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
Information Technology  for Presentationัััััั 
ค วา ม รู้ เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึง
สารสนเทศ กลยุท ธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ และการน าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

 

วิชาใหม่ 

 5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
Body Exerciseั 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และ
เทค นิค เบื้ อ ง ต้นของการบริหารร่างกายเพ่ือการ
เสริมสร้างกล้ามเน้ือแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วย
ตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการเลือกเล่น
กีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill 
practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body flexibility 
and physical fitness self-check, exercise 
selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

 
 
 

วิชาใหม่ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
 5100121  ศาสตร์พระราชาในการพ ฒนา 

 ท้องถ่ินัััััััััั 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local  
 Development ั 

ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริ
เพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ย่ังยืน 
และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

 

วิชาใหม่ 

 5100122 ชี้ช่องทางดีัชี้ช่องทางรวยััััััั3(3-0-6)ั 
Introduction of Ethics and 

 Wealth    
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เข้าใจเห็น

คุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
ต น เอ ง เ พ่ื อ ด า ร ง ต น อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข แ ล ะ 
อ ยู่ ร่ ว ม กั น ผู้ อื่ น ไ ด้  ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม 
และจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการ
และภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือก
การลงทุน  หลักการประกอบธุรกิจ เบื้ อ งต้น การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน 
ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 

Development of learning, understanding and valuing 
lives, society and environment; self-development for happy 
living and getting along well with people, promoting ethics 
and moral; care for others, leadership management, human 
resource management, investment channel, principles of 
basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication  

 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
 5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6)ั 

 Beautyัof Lifeััั 
ัความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การ

เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติของมนุษย์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่
ดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและท างานทีม  และ
ทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, 
human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, 
principles of oral presentation in front of 
meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups 
work and teamwork, living skills 

 

วิชาใหม่ 

 5100124 ก้าวสู่โลกกว้างัั 2(1-2-3) 
 Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียน
จดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการ
เขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน 
การสัมภาษณ์ งาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้
กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และส านวน
เพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การ
บันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการ
น าเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการ
ท างาน การท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job interview, 
interviewing, interview acceptance and rejection, 
telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 

 
 
 

วิชาใหม่ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพ 
แวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
เพ่ือการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การน าหลักค า
สอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ 
กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข  

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 

 

 ปรับออก 

2100113ััสุนทรียวิจ กขณ์ 2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม  ผ่ านภาพ   เสี ยงและการเคลื่ อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถ่ินสู่สากลทั้ งในด้านแนวคิด 
เทค นิค  วิ ธีการในการสร้างสรรค์ และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับออก 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2100114ััสารสนเทศเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวติ 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(1-2-3) 
 Information For Life Long  
              Learning 
   ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 
 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 
 

 ปรับออก 

2100118ััความจริงของชีวิตััััััั 2(2-0-4) 
             Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม 
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน
แบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน
แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปน มนุษย
ที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 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 
 
 
 

5100125ััความจริงของชีวิตััััััั3(3-0-6) 
             Truth of Life 
  ค ว าม ห ม าย ขอ งชี วิ ต  ก า รด า ร ง ชี วิ ต 
ในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกตในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและ
สังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน
ธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  
โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของ
โลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปน มนุษย
ที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 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 

ปรับปรุงดังน้ี 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2100119ััการพ ฒนาตนัั 2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 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 
 

5100126ััการพ ฒนาตนัั 2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 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 
 

ปรับปรุงดังน้ี 

1. รหัสวิชา 
2. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 

2100120ััสนุทรียภาพเพื่อชีวิต 2 (1 -2 -3 )ัััััััััััััััั
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ 
คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ 
ส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การ
เห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านข้ันตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า
จากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ 
 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 appreciation 

5100127ััสนุทรียภาพเพือ่ชีวติ 3(3-0-6) 
ััััััััััััั Aesthetics for Life 
 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร์ 
เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
ก า ร จ า แ น ก ข้ อ แ ต ก ต่ า ง ใ น ศ า ส ต ร์ 
ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมา
ข อ ง ศ า ส ต ร์ ท า ง  ก า ร เ ห็ น  ก า ร ไ ด้ ยิ น  
และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการ
แสดง ผ่านข้ันตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 appreciation 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
9.1.3ักลุ่มวิชาส งคมศาสตร์ัไม่น้อยกว่าั6ัหน่วยกิต 
 

9.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

1)ัวิชาบ งค บ 3  หน่วยกิต 
5100129  พหุว ฒนธรรมก บส นติภาพ 3(3-0-6) 

Multiculture  and Peace 
 ความหมาย ความส าคัญ  ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความ
สมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคม
โลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรม
ทางสังคมเพ่ือส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม
แบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ  

Meanings, significance and types of 
culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, problems 
and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for 
peace promotion, public consciousness and 
responsibility towards Multiculture society, 
living together in democratic society, right 
prevention guidelines 

 

วิชาใหม่ 

 
 

9.3.2 วิชาเลือกัไม่น้อยกว่า 3ัหน่วยกิต 
5100130  ท กษะชีวิตเพื่อส งคมัััััััั3(3-0-6)  
 Life Skill for Societyัััััััั 

ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า แ บ บ 
องค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 
ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ 
ก า ร เ รี ย น รู้ อ า ชี พ  ก า ร เ รี ย น รู้ สั ง ค ม 
ผู้สู ง วัย การสร้างคุณ ค่าในตนเองและการพัฒ นา 
จิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

Holistic problem-solving skills, creative 
thinking, adaptation in the 21st century, 
multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society 
learning, building self-valued and public 

 
วิชาใหม่ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
conscious development, life-long learning for 
sustainable development 

2150101  ส งคมภิว ตน์ 2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกา
ภิ วัต น์  ป รากฏการณ์ ธรรมช าติ  ที่ ส่ งผ ล ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง 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 

 
 

5100131  ส งคมภิว ตน์ 3(3-0-6) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกา
ภิ วั ต น์  ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ธ ร ร ม ช า ติ  
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ท้ัง
ท า ง ป ร ะ เ พ ณี  วั ฒ น ธ ร ร ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
และการเมือง 

Relationships between human beings 
and environment in Thai society, ASEAN and 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political 
affairs 

ปรับปรุงดังน้ี 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

 

2150102ััการจ ดการทางส งคม ั2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี 
ที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถ่ิน 

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   

 

 ปรับออก 

2150103ััท กษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ขอ งทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิ วัต น์  ทั กษ ะการคิด  การตัดสินใจ  การคิ ด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้
ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพ่ือน
มนุษย์อย่างสันติ 

 ปรับออก 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
 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 
 
2150108  ท กษะในการด าเนินชีวิตัััััััั2(1-2-3) 
 Skills for Life  
 ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เก่ียวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์     ความเห็น
ใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และ
การเลือกกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 
 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 
 

 ปรับออก 

2150109ััชีวติและว ฒนธรรมไทยัััััััั2(1-2-3)ัััััััั 
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและ
การท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

5100128ััชีวติและว ฒนธรรมไทยััััั2(1-2-3)ัััััััั 
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง 
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาง
จิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระห ว่า งบุ ค ค ล แล ะชุ ม ช น  ก าร พั ฒ นาตน เพ่ื อ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ท า ง า น  
การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชี วิตและการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงดังน้ี 

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็นรายวิชา

ส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
 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; self-
development for the advance in life and 
career; religious principles application to life 
and career  
 

 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, self-
development for the advance in life and 
career, religious principles application to life 
and career  

9.1.4ักลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ัวิทยาศาสตร์และั 
ัเทคโนโลยีัััั ไม่น้อยกว่าัั6ัหน่วยกิต 

 

9.1.4  กลุ่มวิชาอ ตล กษณะของคณะ   3 หน่วยกิต 
        1)ััคณะครุศาสตร์        3 หน่วยกิต 
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน              3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9 

ค า พ่ อ ส อ น เ กี่ ย ว กั บ วิ ช า ชี พ ค รู  
การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสา-หลัก
ของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  
หน้าท่ีพลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers 
profession, praising teachers, learning to 
changes, four pillars of learning, life-long 
learning, modern teachers, volunteering, civil 
duties 
หรือ 
 

 
 
 
วิชาใหม่ 

  2) คณะมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ั 
  3 หน่วยกิต 
5100133  วิถีไทยัวิถีถ่ินััั 3(3-0-6) 

Thai and Local Ways 
พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดน

ใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน อัตลักษณ์ชายแดนใต้  เช่น  
วัฒนธรรมอาหาร  วัฒนธรรมการแต่งกาย  ผ้าประจ าถ่ิน 
วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิตประเพณี และความเชื่อ 
และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินชายแดนใต้  
วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษา
เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถ่ิน 

 Fundamentals of culture with 
lifestyle of southern border, local community 
culture and southern border identity: food , 
dress, local textiles and language, traditions 
and belief, created things from southern-

 
วิชาใหม่ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
border folk wisdom, people lifestyle in 
southern border, case studies of learning 
resores in local community 
หรือ 
 

  3)  คณะวิทยาการจ ดการ 3 หน่วยกิต 
5100134ััผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) 

Young Enterpreneurs 
ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขต
เศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เศ ษ  วิ เค ร า ะ ห์ แ น วท า งก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎี
การเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็น
ผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  
แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระ
หน้ี การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง 
ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล  ผลประโยชน์ทางภาษี  
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง  

Background and significance of 
special economic zone, government and 
private policy special economic zone, analysis 
of guidelines for becoming entrepreneurship in 
special economic zone, concepts and theory 
of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of 
business probability, forming business 
guideline, personal financial planning, income 
management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in 
digital era, tax benefit, ethics and social 
responsibility, and related laws 

 
วิชาใหม่ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
 ั4)  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

                                      3 หน่วยกิต 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถ่ิน    3(3-0-6) 

Science for Community   
ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และ

เทค โนโล ยี  ทั กษะทางวิทยาศาสตร์  เจตค ติทาง
วิทยาศ าสตร์  วิ ธีการทาง วิทยาศาสตร์  และการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  
 Knowledge, scientific and 
technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific 
application for community development  

 

 
 
วิชาใหม่ 

4100101ััคณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าว นั2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

5100118ััคณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าว นั 
 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
 

ปรับปรุงดังน้ี 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 

4100102ััวิทยาศาสตร์เพื่อพ ฒนาคุณภาพชีวิตั 
 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ 
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance and 
impact of science, technology and 
environment; health promotion for life quality 
development 
 
 
 
 
 

 ปรับออก 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
4100103ััเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าว นัััััััััััััััััั
 ััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(1-2-3) 
 Information Technology in  
 Daily Life 
 ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 

5100115ััเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในชีวิตประจ าว นัััััััััััั3(3 -0-6) 
 Information Technology in  
 Daily Life 

ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, 
information technology, computer application 
in daily life, data warehouse application, laws 
and ethics in using information system and 
security system 
 

ปรับปรุงดังน้ี 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 

 

4100108 ััวิ ท ย า ศ า สต ร์ ใน ชี วิ ต ป ระ จ า ว นั 
 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ ไฟ ฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี  ที่ ใช้ในชี วิต 
ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อาห าร  ก ารจั ดก ารผลผลิ ตทางการ เกษ ตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 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 managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

5100117 ััวิ ท ย า ศ า สต ร์ ใน ชี วิ ต ป ระ จ า ว นั 
 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะ
ต่ า ง  ๆ  ข อ ง ม นุ ษ ย์  พั น ธุ ก ร ร ม  ส า ร เค มี  
ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 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 use in daily life, 
using microorganism in food industries, agricultural and 
industrial production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
 

ปรับปรุงดังน้ี 

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 

 

 

4100109ััการกีฬาเพือ่พ ฒนาคุณภาพชีวติ 
                                                  2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้ เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบั ติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก

5100120ััการกีฬาเพือ่พ ฒนาคุณภาพชีวิต 
                                              2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้ เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบั ติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้ เกิ ดประโยชน์สูงสุดต่อ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก

ปรับปรุงดังน้ี 

1. รหัสวิชา 
2. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 

เทียบโอน 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะ
ด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 
 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 

การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะ
ด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette, format and model of 
sports competition, principles and how to choose sports for  
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 

 

 

 

9.2ัหมวดวิชาเฉพาะััไม่น้อยกวา่ััั104ััหน่วยกิต 
9.2.1ัเฉพาะด้านััััััไม่น้อยกวา่ััััั96ััหน่วยกิต 
 
2135101 ัหล กกฎหมายเอกชน    ัััััััั2(2-0-4) 
              Principles of Private Law 

ความหมายและพัฒนาการของกฎหมาย 
แนวความคิดพ้ืนฐานและบทบาทความส าคัญของ
กฎหมายเอกชน การใช้และการตีความกฎหมาย
เอกชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่ง                
ตามที่ปรากฏ ในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 

Meaning and development of 
law,  fundamental concepts, significant roles, 
application, interpretation, also provides 
general elements and basic characteristics of 
civil and commercial law as stipulated in 
chapter 1-2 of the Civil and Commercial Code 
Book 1 

9.2ัหมวดวิชาเฉพาะััไม่น้อยกวา่ัััั98ััหน่วยกิต 
9.2.1ัวิชาแกนหรือวิชาบ งค บัไม่น้อยกว่าััั86ัั
หน่วยกิติ 
2135101 ัหล กกฎหมายเอกชน    ัััััััั2(2-0-4) 
              Principles of Private Law 

ความหมายและพัฒนาการของกฎหมาย 
แนวความคิดพ้ืนฐานและบทบาทความส าคัญของ
กฎหมายเอกชน การใช้และการตีความกฎหมาย
เอกชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่ง                
ตามที่ปรากฏ ในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 

Meaning and development of 
law,  fundamental concepts, significant roles, 
application, interpretation, also provides 
general elements and basic characteristics of 
civil and commercial law as stipulated in 
chapter 1-2 of the Civil and Commercial Code 
Book 1 

 

 

2135102  หล กกฎหมายมหาชน         ััั2(2-0-4) 
              Principles  of  Public Law 

ความหมายและพัฒนาการของกฎหมาย
มหาชน แนวความคิดพ้ืนฐาน ลักษณะเฉพาะและ
บทบาทความส าคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย 
องค์ประกอบและรูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและ
สถาบันต่าง ๆ ของรัฐ การปกครองโดยกฎหมาย     
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมาย
มหาชน การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน      

2135102 หล กกฎหมายมหาชน         ััั2(2-0-4) 
              Principles  of  Public Law 

ความหมายและพัฒนาการของกฎหมาย
มหาชน แนวความคิดพ้ืนฐาน ลักษณะเฉพาะและ
บทบาทความส าคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย 
องค์ประกอบและรูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและ
สถาบันต่าง ๆ ของรัฐ การปกครองโดยกฎหมาย    
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมาย
มหาชน การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน      
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
การควบคุมการใช้อ านาจรัฐ 

Meaning and development of 
public law, fundamental concepts, 
features, and the significant roles of 
public law, meaning, elements and 
forms, jurist ic person status, and 
institution of state, including 
administration, origin and legal method 
of public law, administrat ion of state 
affairs, and control of state authorit ies  

การควบคุมการใช้อ านาจรัฐ 
Meaning and development of 

public law, fundamental concepts, 
features, and the significant roles of 
public law, meaning, elements and 
forms, jurist ic person status, and 
institution of state, including  
administration, origin and legal method 
of public law, administrat ion of state 
affairs, and control of state authorit ies  

 
2135103  การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Legal  Writing  and  Research 

หลักและวิธีการเขียนเอกสารทางกฎหมาย 
และศึกษาแหล่งข้อมูลที่ส าคัญของเอกสารทาง
กฎหมายทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  รวมทั้ง
เอกสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการฝึกปฏิบัติการ
เขียนทางกฎหมาย 

Principles and legal documents 
writing and sources of the legal documents in 
Thailand and foreign documents, Including 
electronical documents, practicing and legalize 
writing  

2135103  การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Legal  Writing  and  Research 

หลักและวิธีการเขียนเอกสารทางกฎหมาย 
และศึกษาแหล่งข้อมูลที่ส าคัญของเอกสารทาง
กฎหมายทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  รวมทั้ง
เอกสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการฝึกปฏิบัติการ
เขียนทางกฎหมาย 

Principles and legal documents 
writing and sources of the legal documents in 
Thailand and foreign documents, Including 
electronical documents, practicing and legalize 
writing  

 

 

2135104 ักฎหมายล กษณะนิติกรรมและส ญญา 
                                                  3(3-0-6) 
              Law of Juristic Act and Contract 

ลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติ
กรรม การแสดงเจตนา เหตุอันท าให้การแสดงเจตนา
เสื่อมเสีย การตีความการแสดงเจตนา โมฆะกรรมและ
โมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิด
สัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจ าและเบี้ยปรับ 
ความระงับแห่งสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 

Nature of juristic acts, creation of 
juristic acts, declaration of intention, 
defective declaration, fictitious declaration of 

2135104 ักฎหมายล กษณะนิติกรรมและส ญญา 
                                                  3(3-0-6) 
              Law of Juristic Act and Contract 

ลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติ
กรรม การแสดงเจตนา เหตุอันท าให้การแสดงเจตนา
เสื่อมเสีย การตีความการแสดงเจตนา โมฆะกรรมและ
โมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิด
สัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจ าและเบี้ยปรับ 
ความระงับแห่งสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 

Nature of juristic acts, creation of 
juristic acts, declaration of intention, 
defective declaration, fictitious declaration of 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
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 

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 

 
2135105  กฎหมายร ฐธรรมนูญและสถาบ นการเมืองััััััััั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Constitutional  Law  and   
              Political  Institution 

ประวัติ ความหมายรัฐธรรมนูญ รัฐและ         
รูปของรัฐ รัฐบาลและรูปของรัฐบาล การแบ่งแยก
อ านาจ อ านาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่าง
อ านาจเหล่าน้ี กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย หลักการ
ทั่ วไปของ          การเลือก ต้ั ง พรรคการเมื อง 
กฎหมายการเลือกต้ังของไทย 

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 

2135105  กฎหมายร ฐธรรมนูญและสถาบ นการเมืองััััััััั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Constitutional  Law  and   
              Political  Institution 

ประวัติ ความหมายรัฐธรรมนูญ รัฐและ         
รูปของรัฐ รัฐบาลและรูปของรัฐบาล การแบ่งแยก
อ านาจ อ านาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่าง
อ านาจเหล่าน้ี กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย หลักการ
ทั่ วไปของ          การเลือก ต้ั ง พรรคการเมื อง 
กฎหมายการเลือกต้ังของไทย 

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 

 

 

2135443  นิติปร ชญา   ััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Philosophy of Law 

เชิงวิเคราะห์ถึงแนวความคิดด้านปรัชญา
กฎหมายของส านักความคิดต่าง ๆ ที่ส าคัญในอดีต       
และปัจจุบัน ตลอดจนปัญหารากฐานส าคัญในเชิง
ทฤษฎีกฎหมาย รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ หรือความ
ขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม หลักศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันหรือสิทธิมนุษยชน หลักนิติ
ธรรมและความยุติธรรม ธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายกับอ านาจรัฐ การเมือง บทบาทของ
กฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมของสังคม ความ
ยุติธรรมบนพ้ืนฐานของหลักเรื่องความเสมอภาค และหลัก

2135106  นิติปร ชญา   ััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Philosophy of Law 

การวิเคราะห์ถึงแนวความคิดด้านปรัชญา
กฎหมายของส านักความคิดต่าง ๆ ที่ส าคัญในอดีต       
และปัจจุบัน ตลอดจนปัญหารากฐานส าคัญในเชิง
ทฤษฎีกฎหมาย รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ หรือความ
ขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม หลักศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันหรือสิทธิมนุษยชน หลักนิติ
ธรรมและความยุติธรรม ธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายกับอ านาจรัฐ การเมือง บทบาทของ
กฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมของสังคม ความ
ยุติธรรมบนพ้ืนฐานของหลักเรื่องความเสมอภาค และ

ปรับปรุงรหัสวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
อรรถประโยชน์ การปฏิวัติ รัฐประหารและปัญหาความชอบ
ธรรมเชิง นิติปรัชญาในการใช้อ านาจรัฐ พันธะหน้าที่
ในการเคารพเชื่อฟังกฎหมาย และปัญหาเรื่องการ
ปฏิเสธหรือด้ือแพ่งต่อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมโดยสันติ
วิธี 

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 

 

หลักอรรถประโยชน์ การปฏิวัติ รัฐประหารและปัญหา
ความชอบธรรมเชิงนิติปรัชญาในการใช้อ านาจรัฐ 
พันธะหน้าที่ในการเคารพเชื่อฟังกฎหมาย และปัญหา
เรื่องการปฏิเสธหรือด้ือแพ่งต่อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
โดยสันติวิธี 
              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 
 

2135106  กฎหมายอาญาั1              ััั3(3-0-6) 
              Criminal  Law 1 

ลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไป         
แห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความผิด ทฤษฎีว่า
ด้วยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมาย
อาญา          ภาค 1 ลักษณะของโทษ การก าหนด
โทษ เหตุต่าง ๆ          อันกระทบกระเทือนถึงการ
ลงโทษทางอาญา บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุ
โทษ 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 

2135107  กฎหมายอาญาั1              ััั3(3-0-6) 
              Criminal  Law 1 
              ลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่ง
กฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความผิด ทฤษฎีว่าด้วย
ความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 
1 ลักษณะของโทษ การก าหนดโทษ เหตุต่าง ๆอัน
กระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติ
ทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 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 
 
 
 

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2135209  กฎหมายอาญาั2              ัั3(3-0-6) 
              Criminal  Law 2 

หลั ก เกณ ฑ์ ค วามผิ ด เฉพ าะอ ย่ าง  9 
ลักษณะ อาทิเช่น ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเก่ียวกับการปกครอง ความผิด
เกี่ ยวกับการ ยุติธรรม ความผิดเกี่ ยวกับศาสนา 
ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิด
เกี่ ยวกับการก่อ ให้ เกิ ดภ ยันตรายต่อประชาชน 
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิด
เกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 9 

Specific offences, relating to 
the security of the kingdom, to public 
administrat ion, to justice; to religion, 
to public peace and security,  
counterfeit ing and alteration, offences 
relating to trade, sexual offences, as 
provided in Book 2, Title 1 to 9 of the 
Criminal Code  

2135208  กฎหมายอาญาั2              ัั3(3-0-6) 
              Criminal  Law 2 

หลั ก เกณ ฑ์ ค วามผิ ด เฉพ าะอ ย่าง  9 
ลักษณะ อาทิเช่น ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเก่ียวกับการปกครอง ความผิด
เกี่ ยวกับการ ยุติธรรม ความผิดเกี่ ยวกับศาสนา 
ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิด
เกี่ ยวกับการก่อ ให้ เกิ ดภ ยันตรายต่อประชาชน 
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิด
เกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 9 

Specific offences, relating to 
the security of the kingdom, to public 
administrat ion, to justice; to religion, to 
public peace and security, 
counterfeit ing and alteration, offences 
relating to trade, sexual offences, as 
provided in Book 2, Title 1 to 9 of the 
Criminal Code 
 

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 

 

 2135109  เอกเทศส ญญาั1ััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
ััััััััััััััSpecific Contracts 1 
               กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ และรับขน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
               Sales, exchanges, gifts, hiring of 
property, hire-purchase, hiring of services, hiring 
of work, and carriage as provided in the Civil 
and Commercial Code Book 3 
 

รายวิชาใหม่ 

 2135210  เอกเทศส ญญาั2       3(3-0-6) 
   Specific Contracts 2 
   กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ ขายฝาก 
ค้ าประกัน จ านอง และจ าน า ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
   Loan, deposits, Sale with Right of 
Redemption, suretyship, mortgage, and 
pledges as provided in the Civil and 
Commercial Code Book 3 
 

 
รายวิชาใหม่ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
 2135211 เอกเทศส ญญาั3         2(2-0-4) 

   Specific Contracts 3 
   ก ฎ ห ม าย ลั ก ษ ณ ะ ตั วแท น  น าย ห น้ า 
ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   Agency, brokerage, Insurance as 
provided in the Civil and Commercial Code 
Book 3 
 

รายวิชาใหม่ 

2135207  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยหน้ีััััั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Civil and Commercial Code : 
              Obligation 

ความหมายของหน้ี บ่อเกิดแห่งหน้ี วัตถุ
แห่งหน้ี ผลแห่งหน้ี การโอนหน้ี ลูกหน้ีเจ้าหน้ีหลายคน         
ความระงับแห่งหน้ี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 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 

2135112  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยหน้ีััััั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Civil and Commercial Code : 
              Obligation 

ความหมายของหน้ี บ่อเกิดแห่งหน้ี วัตถุ
แห่งหน้ี ผลแห่งหน้ี การโอนหน้ี ลูกหน้ีเจ้าหน้ีหลายคน         
ความระงับแห่งหน้ี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 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 
 

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 

 

2135208 ักฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วย 
ััััััััััััััละเมิดัจ ดการงานนอกส ่งัลาภมิควรได้ 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั(2-0-4) 
               Civil and Commercial Code :  
               Torts, Management of Affairs  
               Without Mandate and Enrichment 

 หน้ีที่ไม่ได้เกิดจากสัญญา แต่เกิดข้ึนโดย
ผลของกฎหมายที่ เรียกกันว่า ละเมิด โดยศึกษา                      
ถึงความรับผิดเพ่ือละเมิดในการกระท าของตนเอง           
ความรับผิดเพ่ือละเมิดในการกระท าของบุคคลอื่น          
ความรับผิด ในความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ ความรับ
ผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้ า ง  ค วามรับ ผิ ด ในค วาม เสี ยห ายที่ เกิ ดจ าก
ยานพาหนะที่ เดินด้วยก าลังเครื่องจักรหรือทรัพย์
อันตราย ค่าสินไหมทดแทน เพ่ือละเมิด นิรโทษกรรม 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ ตาม

2135113ักฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วย 
ััััััััััััััละเมิดัจ ดการงานนอกส ่งัลาภมิควรได้ 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั(2-0-4) 
               Civil and Commercial Code :  
               Torts, Management of Affairs  
               Without Mandate and Enrichment 

 หน้ีที่ไม่ได้เกิดจากสัญญา แต่เกิดข้ึนโดย
ผลของกฎหมายที่ เรียกกันว่า ละ เมิด โดยศึกษา                      
ถึงความรับผิดเพ่ือละเมิดในการกระท าของตนเอง           
ความรับผิดเพ่ือละเมิดในการกระท าของบุคคลอื่น          
ความรับผิด ในความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ ความรับ
ผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้ า ง  ค วามรับ ผิ ด ในค วาม เสี ยห ายที่ เกิ ดจ าก
ยานพาหนะที่ เดินด้วยก าลังเครื่องจักรหรือทรัพย์
อันตราย ค่าสินไหมทดแทน เพ่ือละเมิด นิรโทษกรรม 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ ตาม

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 

 
2135210  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยั 
ััััััััััััััซื้อขายัแลกเปลี่ยนัให้ัเช่าทร พย์ัเชา่ซื้อั 
ััััััััััััััขายฝากัััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Civil and Commercial Code :  
              Sale,  Exchange, Gift and Hire  
              of Property, Hire Purchase 

สัญญาเฉพาะอย่างคือ สัญญาซื้อขาย 
แลกเปลี่ยน ให้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งแล ะ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1 ถึง 3 และสัญญาเช่า
ทรัพย์ เช่าซื้อ ขายฝาก ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 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, hire-purchase, as provided 
in the Civil and Commercial Code Book 3, 
Title 4 to 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับออก 
1. ป

รั
บ
อ
อ
ก 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2135211  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยั 
ััััััััััััััจ้างแรงงานัจ้างท าของัร บขน ยืม 
ััััััััััััััฝากทร พย์ัต วแทนันายหน้า 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Civil and Commercial Code :  
              Hire of Services, Hire of Work,  
              Carriages, Loan,  Deposit  
              Agency, Brokerage 

สัญญาเฉพาะอย่าง คือ จ้างแรงงาน จ้าง
ท าของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ถึง 10 และ
ตัวแทน นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 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 

 

 ปรับออก 

2135212  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยัต ๋วเงิน ั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Civil and Commercial Code :  
              Bills, Current Account 

สัญญาเฉพาะอย่าง คือ ต๋ัวเงิน  บัญชี
เดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    
บรรพ 3 ลักษณะ 19 และ 21 

Specific contracts : bills and 
current accounts as provided in the Civil and 
Commercial Code Book 3, Title 19 and 21 

2135214  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยัต ๋วเงิน ั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Civil and Commercial Code :  
              Bills, Current Account 

ความหมายของตราสารเปลี่ยนมือ การ
โอนสิทธิเรียกร้อง หลักผู้รับโอนโดยสุจริตมีสิทธิดีกว่าผู้ 
โอน ลูกหน้ีชั้นต้น ลูกหน้ีชั้นสอง หลักการสะสมตัว
ลูกหน้ีของลูกหน้ีชั้นสอง  ประเภทของต๋ัวเงิน หลัก
ทั่วไปของต๋ัว เงิน ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน  เช็ค 
อายุความ ต๋ัวเงินปลอม และต๋ัวเงินถูกลักและบัญชี
เดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 ลักษณะ 19 ถึง 21 

Definition of negotiable instruments 
transfer of claims principle of an assignee in 
good faith entitled to better rights than the 
transferor primary debtor secondary debtor 
principle of accumulation of secondary debtors 
categories of bills general rules of bills, bills of 
exchange, promissory notes and checks 
prescription forged, stolen and lost bills 

1. ปรับปรุงรหั ส
วิชา 
2. เป ลี่ ยนแปล ง
ค าอธิบายรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
current account in the Civil and Commercial 
Code Book 3, Title 19 and 21 

2135213  กฎหมายหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ 
ััััััััััััััด้วยัค้ าประก นัจ านองัและจ าน าัั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Civil and Commercial Code :  
              Suretyship, Mortgage, Pledge 

สัญญาเฉพาะอย่าง คือ ค้ าประกัน จ านอง 
จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
ลักษณะ 11 ถึง 13 

 
Specific contracts : suretyship, 

mortgage, pledges as provided in Book 3, 
Title 11 to 13 of the Civil and Commercial 
Code 

 

 ปรับออก 
 

2135214  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยั 
ััััััััััััััทร พย์สินและที่ดิน             ัั3(3-0-6) 
              Civil and Commercial Code :  
              Property and Land 

ลักษณ ะของทรัพ ย์สิน  ป ระเภทของ
ทรัพย์สิน ความเกี่ยวเน่ืองกันระหว่างทรัพย์ เครื่อง
อุปกรณ์ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 1 ลักษณะ 3  ลักษณะและหลักทั่วไปของทรัพยสิทธิ 
ชนิดของทรัพยสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 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  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยั 
ััััััััััััััทร พย์สินและที่ดิน             ัั3(3-0-6) 
              Civil and Commercial Code :  
              Property and Land 

ลักษณ ะของทรัพ ย์สิน  ป ระเภทของ
ทรัพย์สิน ความเกี่ยวเน่ืองกันระหว่างทรัพย์ เครื่อง
อุปกรณ์ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 1 ลักษณะ 3  ลักษณะและหลักทั่วไปของทรัพยสิทธิ 
ชนิดของทรัพยสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 4 และหลักการส าคัญของกฎหมาย
ที่ดิน กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน 

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 and a study of the history and the 
principles of Land Law 

 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงรหั ส
วิชา 
2. เป ลี่ ยนแปล ง
ค าอธิบายรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2135215  กฎหมายอาญาั3                  3(3-0-6) 
              Criminal  Law 3 

ความผิด เฉพ าะอย่ าง คื อ  ค วามผิ ด
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
และชื่อเสียง ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ความผิดเก่ียวกับ
ศพ            ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 
ลักษณะ 10 ถึง 13 ความผิดลหุโทษ ตามประมวล
กฎหมายอาญาภาค 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 

 

 ปรับออก 

2135316  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วย
ประก นภ ย      ัััััััััััััััััััั2(2-0-4) 

              Civil and Commercial Code :  
              Insurance 

สัญญาเฉพาะอย่าง คือ ประกันภัย ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20 

Specific contracts : insurance as 
provided in the Civil and Commercial Code 
Book 3, Title 20 

 

  
ปรับออก 

2135317  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยั 
ััััััััััััััหุ้นส่วนและบริษ ท     ัััััััััั3(3-0-6) 
              Civil and Commercial Code :  
              Partnerships, Companies, Public  
              Company Limited 

สัญญาเฉพาะอย่าง คือ หุ้นส่วน บริษัท 
และบริษัท มหาชน จ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 

Specific contracts : partnerships 
and companies as provided in the Civil and 
Commercial Code Book 3, Title 22, including 
Public Company Act BE. 2535 

 

2135216  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยั 
ััััััััััััััหุ้นส่วนและบริษ ท     ัััััััััั3(3-0-6) 
              Civil and Commercial Code :  
              Partnerships, Companies, Public  
              Company Limited 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ บทวิเคราะห์ศัพท์ ความเกี่ยวพัน 
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเก่ียวพันระหว่าง
ผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก การเลิกและช าระบัญชี 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ 
การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บริษัทจ ากัด สภาพและการต้ังบริษัทจ ากัด หุ้น
และผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจ ากัด การสอบบัญชี และ
อื่นๆ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
ลักษณะ 22 

 

1. ปรับปรุงรหั ส
วิชา 
2. เป ลี่ ยนแปล ง
ค าอธิบายรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
General principles of partnership; 

company and ordinary partnership; definitions 
of relating terms; relationship of partners; 
relationship of partners and third party; 
dissolution and liquidation of ordinary 
partnership;  Registration of ordinary 
partnership; conglomeration of registered 
partnerships, limited partnerships, limited 
companies; conditions and establishment of 
limited companies; shares and shareholders; 
management of company affairs; audit and 
other relating provisions in the Civil and 
Commercial Code Book 3, Title 22, including 
Public Company Act BE. 2535 

 
2135318  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาั1 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Criminal Procedure Code 1 

กระบวนการด าเนินคดีอาญา ให้ทราบ
หลักทั่ วไป อ านาจสอบสวนและเขตอ านาจศาล 
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น 
และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ 
การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2 

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 

2135217  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Criminal Procedure  

กระบวนการด าเนินคดีอาญา ให้ทราบ
หลักทั่ วไป อ านาจสอบสวนและเขตอ านาจศาล 
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น 
และปล่อยชั่วคราว  การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ 
การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2 

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 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
1. รหัสวิชา 
2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2135319  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งั1ั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Civil Procedure Code 1 

กระบวนการด าเนินคดีแพ่งให้ทราบบท
วิเคราะห์ศัพท์ ศาล คู่ความ การย่ืนและส่งค าคู่ความ      
และเอกสาร ค าพิพากษาและค าสั่ งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 1, 4 
และ 6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณา
วิสามัญ ในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวีธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค 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 

2135218  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งั1ั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Civil Procedure Code 1 

กระบวนการด าเนินคดีแพ่งให้ทราบบท
วิเคราะห์ศัพท์ ศาล คู่ความ การย่ืนและส่งค าคู่ความ      
และเอกสาร ค าพิพากษาและค าสั่ งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 1, 4 
และ 6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณา
วิสามัญ ในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวีธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค 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 
 

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 

 

2135324  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งั2ั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Civil  Procedure Code 2 

กระบวนการด าเนินคดีแพ่ง ให้ทราบ        
การอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
และการบังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และ
ภาค 4 

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 
 

2135319  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งั2ั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Civil  Procedure Code 2 

กระบวนการด าเนินคดีแพ่ ง ให้ทราบ        
การอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
และการบังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และ
ภาค 4 
              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 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2135320  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วย 
ััััััััััััััครอบคร ว                        3(3-0-6) 
              Civil and Commercial Code :  
              Family 

กฎหมายครอบครัวให้ทราบเรื่องการ
สมรส บิดามารดากับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 

Family law : marriage, divorce, 
maintenance and relation between porent and 
children as provided in the Civil and 
Commercial Code Book 5  

2135320  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วย 
ััััััััััััััครอบคร ว                        3(3-0-6) 
              Civil and Commercial Code :  
              Family 

กฎหมายครอบครัวให้ทราบเรื่องการ
สมรส บิดามารดากับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
                Family law : marriage, divorce, 
maintenance and relation between porent and 
children as provided in the Civil and Commercial 
Code Book 5 
 

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 

 

2135321  กฎหมายปกครอง  ัััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Administrative  Law 

ความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง 
หลักการจัดระเบียบทางปกครอง การจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กิจการทางปกครอง บริการ
สาธารณะ การกระท าทางปกครอง หลักกฎหมาย
เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและการควบคุมฝ่ายปกครอง 

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 

2135321  กฎหมายปกครอง  ัััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Administrative  Law 

ความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง 
หลักการจัดระเบียบทางปกครอง การจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กิจการทางปกครอง บริการ
สาธารณะ การกระท าทางปกครอง หลักกฎหมาย
เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและการควบคุมฝ่ายปกครอง
รวมถึงวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
               Meaning 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 including 
administrative procedure. 
 

1. ปรับปรุง 
รหัสวิชา 
2. เพ่ิมค าอธิบาย
รายวิชา 

 

2135323  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยัมรดกััั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Civil  and Commercial Code :  
              Succession 

กฎหมายการสืบมรดก ให้ทราบถึงเรื่อง
บทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก 
พิ นั ย ก ร รม  วิ ธี จั ด ก า ร แ ล ะ แบ่ ง ท รั พ ย์ ม ร ด ก              
มรดกที่ ไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 6 

 
 
 

2135322  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยัมรดกััั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Civil  and Commercial Code :  
              Succession 

กฎหมายการสืบมรดก ให้ทราบถึงเรื่อง
บทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก 
พิ นั ย ก ร รม  วิ ธี จั ด ก า ร แ ล ะ แบ่ ง ท รั พ ย์ ม ร ด ก              
มรดกที่ ไม่มีผู้รับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 6 

 
 
 

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
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 

 

                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 

2135442  กฎหมายภาษีอากร   ััััััััััััั3(3-0-6) 
              Taxation Law 

หลักการของภาษีอากร และรายได้อื่น ๆ   
ของรัฐบาล ชนิดของภาษี และอัตราภาษี นโยบาย
ภาษี การบริหารงานด้านภาษี  สาระส าคัญของ
กฎหมายภาษีอากร 

Principles of taxation and other 
sources of government revenue, kinds of tax 
and tariffs, tax policy, tax administration, and 
substance of taxation law 

2135323  กฎหมายภาษีอากร   ััััััััััััั3(3-0-6) 
              Taxation Law 
               หลักการของภาษีอากร และรายได้อื่น ๆ   
ของรัฐบาล ชนิดของภาษี และอัตราภาษี นโยบายภาษี
การบริหารงานด้านภาษี สาระส าคัญของกฎหมายภาษี
อากร 

Principles of taxation and other 
sources of government revenue, kinds of tax 
and tariffs, tax policy, tax administration, and 
substance of taxation law 

 

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 

 

2135441  กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการัั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Bankruptcy and Rehabilitation   
              Law 

หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคดี
ล้มละลายส าหรับลูกหน้ีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และศึกษาถึงกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย 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 

2135324  กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการัั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Bankruptcy and Rehabilitation   
              Law 

หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคดี
ล้มละลายส าหรับลูกหน้ีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และศึกษาถึงกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 
               Principle 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 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2135325  กฎหมายล กษณะพยาน   ัััััั2(2-0-4) 
              Law  of  Evidence 

ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ก ฎ เก ณ ฑ์ ก า ร สื บ
พยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลัก
ในการรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมทั้งหลัก
เรื่องพยาน บอกเล่าและพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้
เอง ข้อสันนิษฐานและหน้าที่น าสืบ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 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 

 

 ป รั บ ป รุ ง เป็ น
วิชาเฉพาะด้าน
เลือก 

2135326  กฎหมายสิทธิมนุษยชนััััััััั2(2-0-4) 
              Human  Rights  Law 

ประ วั ติ  วิ วัฒ น าการ  ท ฤษ ฎี  ข้ อคิ ด                  
และปรัชญาท่ีเก่ียวกับบรรดาสิทธิข้ันพ้ืนฐาน หลักการ
และกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและที่เป็นเพียง
นามธรรม วิธีการส่ งเสริมและคุ้ มครองซึ่ งสิท ธิ
มนุษยชน ตลอดจนขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์
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 

 
 
 
 
 

 

 ปรับปรุงเป็นวิชา
เฉพาะด้านเลือก 

2135439  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองััั 2135325  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองััั ปรับปรุง 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Private  International  Law 

ที่ มาและหลัก เบื้ อ งต้นของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ สิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องค์การ
ของรัฐ    ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจการ
ระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ 
สงคราม ความเป็นกลาง 

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 

ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Private  International  Law 
               ที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ สิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องค์การของรัฐใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจการระหว่างประเทศ 
การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ สงคราม ความเป็น
กลาง               
               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. 
 

รหัสวิชา 

2135446  กฎหมายอิสลาม ััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Islamic  Law 

ประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิสลาม         
ที่เป็นรากฐานของระบบกฎหมายอิสลาม บ่อเกิด
กฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม 

History and civilization of Islamic 
religion as the foundation of Islamic law, 
including sources, the judicial system and 
principles of Islamic law  

 

2135326  กฎหมายอิสลาม ััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Islamic  Law 
               ประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิสลามที่
เป็นรากฐานของระบบกฎหมายอิสลาม บ่อเกิดกฎหมาย 
ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม กฎหมายครอบครัว 
การหมั้น การสมรส สิทธิหน้าที่ของคู่สมรส การสิ้นสุด
ของการสมรส การเลี้ยงบุตรและการปกครอง สิทธิของ
บุตรและสิทธิของบิดามารดา หลักการแบ่งมรดกใน
อิสลาม ผู้มีสิทธิรับมรดก การตัดสิทธิในมรดกและการ
ท าพินัยกรรม ทัศนะการแบ่งมรดกของชาวอาหรับก่อน
อิสลาม                
              History and civilization of Islamic 
religion as the foundation of Islamic law, 
including sources, the judicial system and 
principles of Islamic law Islamic Family Law 
Engagement; right and duties of the married 
couple; Cancellation of marriage; child rearing 
and guardianship; rights of a child and parents; 
Division of inheritance in Islam; eligible 
recipients of inheritance; disinheritance; will in 
Islam; Arabs’ concepts of inheritance division 
before the Coming of Islam 
 
 

1. ปรับปรุง 
รหัสวิชา 
2. เปลี่ยนแปลง
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ทั้ ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2135445  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลั 2135434  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลั 1. ปรับปรุง 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Private International Law     

ที่ มาและหลัก เบื้ อ งต้นของกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจ าแนกบุคคล
ตามสภาพภูมิศาสตร์ การจ าแนกนิติบุคคลตามสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ การได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว 
การขัดกันแห่งกฎหมาย อ านาจหน้าที่และอ านาจศาลของรัฐใน
คดีอาญา การร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือปราบอาชญากรรม อาทิ การ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

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 

 

ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Private International Law     
              ที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล การจ าแนกบุคคลตามสภาพ
ภูมิศ าสตร์  การจ าแนกนิ ติบุ คคลตามสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ การได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว การ
ขัดกันแห่งกฎหมาย อ านาจหน้าที่และอ านาจศาลของ
รัฐในคดีอาญา การร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือปราบ
อาชญากรรม อาทิ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
               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 
 

รหัสวิชา 
2. เปลี่ยนแปลง
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

2135440  กฎหมายแรงงานและประก นส งคมั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Labour and Social Security Law 

ก าเนิดและหลักการส าคัญของกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย
ประกันสังคม 

Laws concerning industry, origin of 
and major principles of the law on labor 
protection and welfare, including analysis of 
labor problems 

2135435  กฎหมายแรงงานและประก นส งคมั 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั3(3-0-6) 
              Labour and Social Security Law 

ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน สัญญา
จ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย 
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน  กฎหมายจัดต้ัง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
               History of labor law; contract of hire 
of services; labor protection law; labor 
relationship law; compensation Law; law of 
labor court establishment and procedure in 
labor court  
 

1. ปรับปรุงรหั ส
วิชา 
2. เป ลี่ ยนแปล ง
ค าอธิบายรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

2135438  ภาษาอ งกฤษส าหร บน กกฎหมาย2(2-0-4) 
              English  for  Lawyers 

ค าศัพท์ ประโยค วลี และส านวนตลอดจน
หลักเกณฑ์ในส่วนของภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
เพ่ือการสื่อสารและการเจรจา และเพ่ือให้นักศึกษาที่ได้
ศึกษาในรายวิชาดังกล่าวน้ีมีความรู้ และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักกฎหมายได้เป็น
อย่างดี 

Vocabularies, sentences, phrase and 

2135436 ภาษาอ งกฤษส าหร บน กกฎหมาย 2(2-0-4) 
              English  for  Lawyers 

การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้าน
การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยใช้วัตถุที่
ศึกษาทางกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ให้สามารถ
เข้าใจและวิเคราะห์ต ารา ค าพิพากษาและเอกสารทาง
กฎหมายอื่น ๆ ที่ เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถ
น าเสนอและอภิปราย ประเด็นปัญหาและแนวคิดต่าง 
ๆ ทางด้านกฎหมาย 

1. ปรับปรุงรหั ส
วิชา 
2. เป ลี่ ยนแปล ง
ค าอธิบายรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
legal lechnical terms in English for lawyers 
professional communication and dialogue 
 

This course is to help students 
develop their legal English proficiency 
including listening, reading, writing and 
speaking skills in order to enable them to 
comprehend, analyze and criticize legal texts, 
judgements and other legal documents in 
English and to present and discuss legal 
issues and principles 
 

2135444  หล กวิชาชีพน กกฎหมาย ััััััััั2(2-0-4) 
              Legal Profession 

ความหมาย วิวัฒนาการของวิชาชีพ
กฎหมาย รวมทั้งงานในหน้าที่ของนักกฎหมาย โดย
เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพทั้งทางด้านจิตใจ และบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย       ทีใ่ช้บังคับ 

Meaning definition and evolution 
of legal profession, including legal works, 
emphasizes, ethics, morals and disciplines of 
lawyers, both in spirit and positive laws  
 

2135437  หล กวิชาชีพน กกฎหมาย ััััััััั2(2-0-4) 
              Legal Profession 

ความหมาย วิวัฒนาการของวิชาชีพ
กฎหมาย รวมทั้งงานในหน้าที่ของนักกฎหมาย โดย
เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพทั้งทางด้านจิตใจ และบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ที่ใช้บังคับ 
             Meaning definition and evolution of 
legal profession, including legal works, 
emphasizes, ethics, morals and disciplines of 
lawyers, both in spirit and positive laws 

ปรับปรุง 
รหัสวิชา 

2135448  การว่าความและจ ดท าเอกสารทาง 
ัััััััััััััักฎหมายัััััััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Lawyer Practice and legal  
              Document Preparation Capital 

letter 
หลักวิชาว่าความให้ทราบการเตรียมคดี    

การเรียบเรียงค าคู่ความ วิธีปฏิบั ติภายหลังย่ืนค า
คู่ความและการพิจารณาคดีในศาล หลักส าคัญของ
กฎหมายทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ 
รวมทั้งศึกษาหลักวิชาและการร่างนิติกรรมสัญญาต่าง 
ๆ และ การให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาทางด้าน
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 

2135438  การว่าความและจ ดท าเอกสารทาง 
ัััััััััััััักฎหมายัััััััััััััััััััััััััััั2(2-2-4) 
              Lawyer Practice and Legal  
              Document Preparation Capital 

Letter 
หลักวิชาว่าความให้ทราบการเตรียมคดี    

การเรียบเรียงค าคู่ความ วิธีปฏิบั ติภายหลังย่ืนค า
คู่ความและการพิจารณาคดีในศาล หลักส าคัญของ
กฎหมายทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ 
รวมทั้งศึกษาหลักวิชาและฝึกปฏิบัติการร่างนิติกรรม
สัญญาต่าง ๆ และ การให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษา
ทางด้านกฎหมาย 
                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 

1. ปรับปรุง 
รหัสวิชา 
2. เพ่ิ มก ารฝึ ก
ปฏิบัติ 
3 .  เ พ่ิ ม
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
contracts and legal consulting 
 

consulting 
 

 2135439   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั      5(450) 
    Professional Experience in Law 

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางกฎหมาย โดยเน้น
การฝึกฝนค้นคว้าปรับข้อเท็จจริงกับประเด็นปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคม โดยมุ่งเน้นจิตสาธารณะ การช่วยเหลือ
สังคมและท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยฝึกฝน
ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ก าหนดประเด็นปัญหา 
หรืออภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสามารถปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง แม่นย า เหมาะสม และสอดคล้องกับประเด็น
ทางกฎหมาย ทั้งน้ีเป็นการฝึกฝนเรียนรู้การท างานทั้งใน
สายวิชาการและสายวิชาชีพนิติศาสตร์ ทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมาย 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Legal Training a forum for practicing 
application of law to social facts in the 
community, with emphasis on the public mind 
as well as social and communal dedication in 
the interest of the public at large By training 
students to be able to analyze Define the issue 
Or discuss what is gained from vocational 
experience training and trained to be able 
apply the law to facts in question in a correct, 
precise and appropriate manner in the light of 
legal issues concerned. The training is intended 
to cover both academic work and legal-
practising work at State agencies, private firms 
and other agencies and bodies related to the 
academia as well as the legal practice, with a 
view to achieving efficiency of work 
performance 

 
 
 
 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. รายวิชาใหม่ 

2135447  กฎหมายทร พย์สินทางปัญญาและ  ปรับปรุงดังน้ี 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
ััััััััััััััการค้าระหว่างประเทศ   ัััััั3(3-0-6) 
              Law on  Intellectual  Property  
              and International Trade 

กฎหลักกฎหมายว่าด้วย ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
และสิทธิในเครื่องหมายการค้าและศึกษาถึงหลักการ
และวิธีการทั่วไปในการซื้อขายระหว่างประเทศ ค า
เฉพาะทางการค้า ในการค้าระหว่างประเทศ สัญญาซื้อ
ขายแบบ ซี.ไอ.เอฟ. สัญญาซื้อขายแบบ เอฟ .โอ.บี. 
การช าระเงินในการซื้อขายระหว่างประเทศ การ
ประกันทางทะเล 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 

 

1.รหัสวิชา 
2 . ย้ าย ไป เป็ น
วิชาเฉพาะด้าน
เลือก 

9.2.2ัเฉพาะด้านเลือกััััััไม่น้อยกว่าััั8ััหน่วยกิต 
 

9.2.2ัวิชาเฉพาะด้านเหรอืวิชาลือกทางกฎหมายัััั
ไม่น้อยกว่าััั12ััหน่วยกิต 
2135327  กฎหมายล กษณะพยาน   ัััััั2(2-0-4) 
              Law  of  Evidence 

ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ก ฎ เก ณ ฑ์ ก า ร สื บ
พยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลัก
ในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมทั้งหลัก
เรื่องพยาน บอกเล่าและพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้
เอง ข้อสันนิษฐานและหน้าที่น าสืบ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 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 
 
 

 
ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2. ย้ายจากวิชา
บั ง คั บ ไป เป็ น
วิชาเฉพาะด้าน
เลือก 
 

 2135328  กฎหมายสิทธิมนุษยชนััััััััั2(2-0-4) ปรับปรุงดังน้ี 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
              Human  Rights  Law 

ประ วั ติ  วิ วัฒ น าการ  ท ฤษ ฎี  ข้ อคิ ด                  
และปรัชญาท่ีเก่ียวกับบรรดาสิทธิข้ันพ้ืนฐาน หลักการ
และกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและที่เป็นเพียง
นามธรรม วิธีการส่ งเสริมและคุ้ มครองซึ่ งสิท ธิ
มนุษยชน ตลอดจนขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์
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 
 

1.รหัสวิชา 
2. ย้ายจากวิชา
บั ง คั บ ไป เป็ น
วิชาเฉพาะด้าน
เลือก 
 
 
 

2135327  กฎหมายล กษณะการปกครองท้องถ่ินัั  
                                                    2(2-0-4) 
              Law  of  Local  Administration 

ทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐาน ประวัติ รูปแบบ        
และประ เภทของรูปแบบการปกครองท้อง ถ่ิน               
ตามกฎหมายปัจจุบัน รวมตลอดถึงอ านาจหน้าที่ 
โครงสร้าง บุคลากรและการก ากับดูแลในด้านต่าง ๆ           
ที่รัฐได้กระท าต่อองค์กรเหล่าน้ี อีกทั้งปัญหาต่าง ๆ            
ที่เกิดข้ึน 

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 

2135329  กฎหมายล กษณะการปกครองท้องถ่ินัั  
                                                    2(2-0-4) 
              Law  of  Local  Administration 

ทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐาน ประวัติ รูปแบบ        
และประ เภทของรูปแบบการปกครองท้อง ถ่ิน               
ตามกฎหมายปัจจุบัน รวมตลอดถึงอ านาจหน้าที่ 
โครงสร้าง บุคลากรและการก ากับดูแลในด้านต่าง ๆ           
ที่รัฐได้กระท าต่อองค์กรเหล่าน้ี อีกทั้งปัญหาต่าง ๆ            
ที่เกิดข้ึน 
               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 
 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.เพ่ิมหน่วยกิต 
 
 
 

2135328 ัหล กการบ ญชีส าหร บน กกฎหมายัั 
                                                    2(2-0-4) 
ััััััััััััััAccounting  for  Lawyers  

ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการท าบัญชี            
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดข้ึนมาประกอบ           
การใช้กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบัญชี
กับกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทและภาษีอากร              
เพ่ือใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาในการวางแผนทาง
ธุรกิจ 

2135330 ัหล กการบ ญชีส าหร บน กกฎหมายัั 
                                                    2(2-0-4) 
ััััััััััััััAccounting  for  Lawyers  

ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการท าบัญชี            
ซึ่ งสภ าวิชาชีพ บัญ ชี ได้ ก าหนด ข้ึนมาประกอบ           
การใช้กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบัญชี
กับกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทและภาษีอากร              
เพ่ือใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาในการวางแผนทาง
ธุรกิจ 

1. ปรับปรุงรหั ส
วิชา 
2. เป ลี่ ยนแปล ง
ค าอธิบายรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
Principles of fundamental accounting, 

The relationship between principles of 
accounting and law pertaining to partnership, 
company and taxation for supporting 
consultancy in business planning 

                     Principles of fundamental accounting, 
Federation of Accounting Professions  and 
law pertaining to partnership, company and 
taxation for supporting consultancy in business 
planning 
 

2135329  กฎหมายเก่ียวก บคดีเด็กัเยาวชนัและ 
ััััััััััััััคดีครอบคร ว     ัััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Law  of  Juvenile  Delinquency   
              and  Family  Cases 

สา เห ตุ แห่ งก าร กร ะท าผิ ด ขอ ง เด็ ก                   
การควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด              
ด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญ 
ของกฎหมายว่าด้วยการจัด ต้ังศาลเยาวชนและ
ครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 
และคดีครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

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 

 

2135331  กฎหมายเก่ียวก บคดีเด็กัเยาวชนัและ 
ััััััััััััััคดีครอบคร ว     ัััััััััััััััััั2(2-0-4) 
              Law  of  Juvenile  Delinquency   
              and  Family  Cases 

สา เห ตุ แห่ งก าร กร ะท าผิ ด ขอ ง เด็ ก                   
การควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด              
ด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักส าคัญ 
ของกฎหมายว่าด้วยการจัด ต้ังศาลเยาวชนและ
ครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 
และคดีครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                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 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.เพ่ิมหน่วยกิต 

2135330  กฎหมายอนุร กษ์ทร พยากรธรรมชาติัััััััััั 
ััััััััััััััและสิ่งแวดล้อม       ััััััััััััั2(2-0-4) 
              Law of Natural Resources and  
              Environmental Conservation 

ห ลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการ
ทางกฎหมาย และมาตรการอื่น ๆ ในการวางแผน การ
จัดการ การใช้ และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การจัดการมลพิษ 

Principles, Theories, concepts and 
the relationships of ecosystems, environmental 
of Natural Resources, government policies, and 
legislative measures and other measures in the 
planning, management, use and protection of 

2135332  กฎหมายอนุร กษ์ทร พยากรธรรมชาติัััััััััั 
ััััััััััััััและสิ่งแวดล้อม       ััััััััััััั2(2-0-4) 
              Law of Natural Resources and  
              Environmental Conservation 

ห ลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการ
ทางกฎหมาย และมาตรการอื่น ๆ ในการวางแผน การ
จัดการ การใช้ และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การจัดการมลพิษ 
                  Principles, Theories, concepts and the 
relationships of ecosystems, environmental of 
Natural Resources, government policies, and 
legislative measures and other measures in the 
planning, management, use and protection of 

ปรับปรุง  
รหัสวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
natural resources and the environment 
Pollution Management 

natural resources and the environment 
Pollution Management 
 

2135331 ักฎหมายวา่ด้วยการคุมประพฤติััั 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
ััััััััััััััProbation  and  Parole  Law 

ปรัชญาแนวคิดของการปฏิบัติต่อผู้กระท า
ผิด การพัฒนาทางกระบวนการยุติธรรมใหม่ ที่เป็น
ทางเลือกส าหรับผู้กระท าผิดในการกลับเข้าสู่สังคม 
การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า ตลอดจน
ทิศทางของระบบการคุมประพฤติในประเทศไทย 

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 

2135333 ักฎหมายวา่ด้วยการคุมประพฤติััั 
ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั2(2-0-4) 
ััััััััััััััProbation  and  Parole  Law 

ปรัชญาแนวคิดของการปฏิบัติต่อผู้กระท า
ผิด การพัฒนาทางกระบวนการยุติธรรมใหม่ ที่เป็น
ทางเลือกส าหรับผู้กระท าผิดในการกลับเข้าสู่สังคม 
การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า ตลอดจน
ทิศทางของระบบการคุมประพฤติในประเทศไทย 
               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 
 

ปรับปรุง  
รหัสวิชา 

2135432 ัอาชญาวทิยาและท ณฑวิทยา  2(2-0-4) 
ััััััััััััััCriminology  and  Penology 

ความหมาย และขอบเขตของอาชญา
วิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเห ตุของ
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม 
อาชญาวิทยาภาคผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
การป้องกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขต
ของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการลงโทษ การ
บริหารงานเรือนจ าการเบี่ยงเบนผู้กระท าผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมถึงการคุมประพฤติและการ
พักการลงโทษ 

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; probation and parole 

2135440 ัอาชญาวทิยาและท ณฑวิทยา  2(2-0-4) 
ััััััััััััััCriminology  and  Penology 

ความหมาย และขอบเขตของอาชญา
วิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเห ตุของ
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม 
อาชญาวิทยาภาคผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
การป้องกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขต
ของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการลงโทษ การ
บริหารงานเรือนจ าการเบี่ยงเบนผู้กระท าผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมถึงการคุมประพฤติและการ
พักการลงโทษ 
               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; probation 
and parole 
 
 
 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.เพ่ิมหน่วยกิต 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
2135433 ัอนุญาโตตุลาการและวิธีการระง บข้อั 
ััััััััััััััพิพาททางธุรกิจััััััััััััััั    2(2-0-4) 
ััััััััััััััArbitration and Settlement of ั   
              Commercial Disqute Resolution 

แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท โดย
การใช้อนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณา ค าชี้ขาด การ
บังคับตาม ค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในทางธุรกิจใน
รูปแบบต่าง ๆ 

Concept 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 

2135441 ัอนุญาโตตุลาการและวิธีการระง บข้อั 
ััััััััััััััพิพาททางธุรกิจััััััััััััััั    2(2-0-4) 
ััััััััััััััArbitration and Settlement of ั   
              Commercial Disqute Resolution 

แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท โดย
การใช้อนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณา ค าชี้ขาด การ
บังคับตาม ค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในทางธุรกิจใน
รูปแบบต่าง ๆ 
               Concept 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 
 

ปรับปรุง  
รหัสวิชา 

2135434 ักฎหมายวา่ด้วยกิจการอิสลามใน 
ััััััััััััััประเทศไทยัั ััััััััััััััั3(3-0-6) 
ััััััััััััััLaw of Islamic Administration in  
ััััััััััััััThailand  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการอิสลามใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังห วัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล 2489                 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Law relating to Islamic affairs in 
Thailand; Act of Islamic law in the provinces 
of Pattani, Yala, Narathiwat, Satun 2489, and 
other related laws 

2135442 ักฎหมายวา่ด้วยกิจการอิสลามใน 
ััััััััััััััประเทศไทยัั ััััััััััััััั3(3-0-6) 
ััััััััััััััLaw of Islamic Administration in  
ััััััััััััััThailand  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการอิสลามใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล พ.ศ.2489 
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.
2540 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 
และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
               Law relating to Islamic affairs in 
Thailand, Act of Islamic law in Pattani, Yala, 
Narathiwat, Satun 1946, Act of Islamic 
Organization Administration 1997, Act of Haj for 
Promotion 1981 and No. 3 B.E. 2016 and other 
related laws 

1. ปรับปรุงรหัส
วิชา 
2. เปลี่ยนแปลง
ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ทั้ ง
ภาษ าไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

2135435ัันิติเวชศาสตร์                      2(2-0-4) 
              Forensic  Medicine 

ประวัติศาสตร์และความมุ่งหมาย การ
ชันสูตรพลิกศพ การพิสูจน์บุคคล หลักวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การตาย ยาพิษ การตรวจต่าง ๆ ทางนิติเวชวิทยา 
ความผิดทางเพศ อันตรายจากการจราจร 

History and purposes of forensic 
medicine, autopsy reports, post-mortem 

2135443ันิติเวชศาสตร์                      3(3-0-6) 
              Forensic  Medicine 

ประวัติศาสตร์และความมุ่งหมาย การ
ชันสูตรพลิกศพ การพิสูจน์บุคคล หลักวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การตาย ยาพิษ การตรวจต่าง ๆ ทางนิติเวชวิทยา 
ความผิดทางเพศ อันตรายจากการจราจร 
               History and purposes of forensic 
medicine, autopsy reports, post-mortem 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.เพ่ิมหน่วยกิต 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
inquest, identification, determination of death, 
causes of death, toxicology, forensic 
examination, sexual assault, dangers from 
traffic 

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 

บทบัญญัติตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ระบบศาล การแบ่งชั้นของศาล อ านาจศาลและ
อ านาจ ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล เขต
อ านาจศาลและระบบตุลาการ 

Provisions of the constitution of 
the courts of just ice Establishment and 
abolit ion of courts Jurisdict ion and 
authority to adjudicate legal  proceedings 
of the court. Jurisdiction and judicial systems 

2135444  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ััััััั2(2-0-4) 
              Law on Court Organization 

บทบัญญัติตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ระบบศาล การแบ่งชั้นของศาล อ านาจศาลและ
อ านาจ ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล เขต
อ านาจศาลและระบบตุลาการ 

Provisions of the constitution of 
the courts of just ice Establishment and 
abolit ion of courts  Jurisdict ion and 
authority to adjudicate legal  proceedings 
of the court. Jurisdiction and judicial systems 

 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
 

2135437 ักฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ  2(2-0-4) 
ััััััััััััััInternational  Criminal  Law 

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีอาญา ความหมาย ท่ีมาของกฎหมายอาญาระหว่าง
ประเทศ  การต้ังศาลอาญาระหว่างประเทศ  รวมถึง
ความผิดอาญาระหว่างประเทศ 

Legal principles criminal law 
division, Meaning, Sources of international 
criminal law, The International Criminal Court 
Including international criminalized 

2135445 ักฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ  2(2-0-4) 
ััััััััััััััInternational  Criminal  Law 

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีอาญา ความหมาย ท่ีมาของกฎหมายอาญาระหว่าง
ประเทศ การต้ังศาลอาญาระหว่างประเทศ  รวมถึง
ความผิดอาญาระหว่างประเทศ 

Legal principles criminal law 
division, Meaning, Sources of international 
criminal law, The International Criminal Court 
Including international criminalized 

 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
 

 2135446  กฎหมายทร พย์สินทางปัญญาและ 
ััััััััััััััการค้าระหว่างประเทศ   ัััััั2(2-0-4) 
              Law on  Intellectual  Property  
              and International Trade 

กฎหลักกฎหมายว่าด้วย ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
และสิทธิในเครื่องหมายการค้าและศึกษาถึงหลักการ
และวิธีการทั่วไปในการซื้อขายระหว่างประเทศ ค า
เฉพาะทางการค้า ในการค้าระหว่างประเทศ สัญญาซื้อ
ขายแบบ ซี.ไอ.เอฟ. สัญญาซื้อขายแบบ เอฟ .โอ.บี. 
การช าระเงินในการซื้อขายระหว่างประเทศ กา ร
ประกันทางทะเล และการอนุญาโตตุลาการ 
               General principles of copyright, 

ปรับปรุง  
รหัสวิชา 
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หล กสูตรปร บปรุงเดิมั(พุทธศ กราชั2560) หล กสูตรปร บปรุงใหม่ั(พุทธศ กราชั2563) หมายเหตุ 
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 
 

 2135447 ัักฎหมายความม ่นคง ัััั3(3-0-6) 
    Security Law 
   เงื่อนไขและอ านาจในการประกาศพ้ืนที่
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สถานการณ์
ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก อ านาจและวิธีการใช้อ านาจ การ
ควบคุมการใช้อ านาจเมื่อประกาศพ้ืนที่รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน 
ประกาศกฎอัยการศึกตามกฎหมายการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร กฎหมายการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และกฎอัยการศึก 
   Conditions and authorities to declare 
secured areas of the Kingdom, state of 
emergency, Martial law, authorities and 
exercising powers, controls of authorities when 
secured areas of the Kingdom, state of 
emergency, Martial law declared under the 
Internal Security law, Public Administration in 
Emergency Situation law and Martial Law. 
 

วิชาใหม่ 

9.3ััหมวดวิชาเลือกเสรีัััััััััััััััััััั6ััหน่วยกิต 
ััััั ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 

9.3ััหมวดวิชาเลือกเสรีัััััััััััััััััััั6ััหน่วยกิต 
ััััั ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 

 
คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวกัค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2909 /2562   

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2563 /2562 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2/2563   

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  

เร่ือง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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177 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  

เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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191 
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ภาคผนวก ญ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา เร่ืองการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอส งเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหล กสูตร 

1. ช่ือ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  รองศาสตราจารย์พินิจ   ทิพย์มณี 
 
ล าด บ ข้อส งเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปร บปรุงแก้ไข 

1 จ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหลักสูตร ไม่ควรเกิน 135 
หน่วยกิต 

หลักสูตรได้ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 รายวิชากฎหมายลักษณะพยาน ควรอยู่ในหมวดวิชา
เฉพาะด้านเลือก 

หลักสูตรได้ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล 

3 รายวิชานิติปรัชญา ควรอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
เลือก 

มติท่ีประชุมผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เห็นควรให้รายวิชา
นิติปรัชญาอยู่ในกลุ่มวิชาหลัก
ท่ัวไปแห่งกฎหมาย 

4 แก้ไขเพิ่มเติมค าอธิบายรายวิชากฎหมายปกครอง 
โดยเพิ่มค าว่า “รวมถึงวิธีพิจารณาคดีปกครอง”  
ไว้ตอนท้ายค าอธิบาย 

หลักสูตรได้ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

2. ช่ือ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร 
 
ล าด บ ข้อส งเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปร บปรุงแก้ไข 

- - ไม่มี 
 

3. ช่ือ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  นายวิวุฒิ  มณีนิล 
 
ล าด บ ข้อส งเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปร บปรุงแก้ไข 

- - ไม่มี 
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ภาคผนวก ฏ 

ตางรางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ในการประชุมคร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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ตางรางแสดงข้อส งเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ในการประชุมคร ้งท่ีั4/2563ัเมื่อว นพฤห สบดีท่ีั23ัเดือนัเมษายนัพ.ศ.ั2563 

 

ล าด บที่ ข้อส งเกตและข้อเสนอแนะ การปร บปรุงแก้ไข 
1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระบุ 

134 หน่วยกิต ควรปรับเป็น  125-126 
หน่วยกิต 

ไม่สามารถปรับแก้ตามข้อเสนอแนะได้
เนื่องจากจะกระทบต่อการรับรองของสภา
วิชาชีพ 

2 การศึกษาความต้องการจ าเป็น ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ควรจัดท าให้เป็นไปตาม
รูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้เป็นการ
ปรับปรุ งห ลัก สูตรตาม มคอ .1 และ ได้
ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

3 อาชีพ ท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษาสามารถเป็นได้หลังจากส าเร็จ
การศึกษาทันทีหรือไม่ ควรพิจารณาทบทวน
และระบุให้ชัดเจน 

ได้ท าการทบทวนแล้ว ท้ังนี้ ในบางวิชาชีพ
ต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขององค์ ์กรวิชาชีพ นั้น 
ๆ ด้วย 

4 หมวดท่ี 1 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือ
การพัฒนาท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
ต้องระบุว่า สถานการณ์ในอนาคตจะเป็น
อย่ า ง ไร  และห ลั ก สูต รจะท าอย่ าง ไร 
เนื่องจากท่ีระบุมายังไม่สามารถเช่ือมโยงกัน
ได้ 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

5 หมวดท่ี 2 ข้อ 1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์
การเรียนรู้ ไม่ควรเขียนหลักการต้องระบุว่า
ในแต่ละปีนักศึกษาจะสามารถท าอะไรได้
บ้าง จะท าให้การจัดการเรียนการสอนและ
บริหารหลักสูตรมีความชัดเจนมากขึ้น 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

6 การจัดแผนการศึกษาควรพิจารณาทบทวน
ว่านักศึกษาควรจะเรียนวิชาอะไรก่อนหลัง 
เช่น ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เรียนวิชากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  ซึ่ งเป็นกฎหมายวิชาท่ียาก 
นักศึกษาจะสามารควรจะมีพื้นฐานมาก่อน
เรียนวิชานี้ และวิชานิติปรัชญา ควรจะอยู่ใน
ปีท่ี 3 หรือปีท่ี 4  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาแล้วใน
รายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ และวิชานิติ
ปรัชญา นักศึกษาสามารถท่ีจะเรียนในปีท่ี 1
ได้ เนื่ อ งจากเป็นการศึกษาใน เรื่ องของ
แนวคิด ทฤษฏี ประวัติความเป็นมา จึง
สมควรท่ีจะต้องเริ่มปูพื้นฐานในปีท่ี 1 

7 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ช่ือ
วิชาภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกับช่ือวิชา
ภาษาไทย 
 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ล าด บที่ ข้อส งเกตและข้อเสนอแนะ การปร บปรุงแก้ไข 
8 วิชาเฉพาะด้านเลือกควรมีหลักการหลักคิดท่ี

ชัดเจน และควรจัดรายวิชาท่ีสามารถน ามา
ต่อยอดองค์ความรู้กับรายวิชาบังคับได้ 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

9 ค าอธิบายรายวิชาไม่ควรขึ้นต้นด้วยค ากิริยา 
เช่น  วิชานิ ติปรัชญา วิชาภาษาอั งกฤษ
ส าหรับนักกฎหมาย พิจารณาทบทวนให้
เขียนในรูปแบบเดียวกันทุกรายวิชา 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

10 วิชาห ลักการบัญ ชีส าหรับนั กกฎหมาย 
ทบทวนเนื้อหาค าอธิบายรายวิชา 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

11 ทบทวนผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
เนื่องจากบางข้อไม่ใช่ทักษะทางด้านปัญญา 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

12 ทบทวนการเขียนหมวดท่ี 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

13 วิชาเอกเทศสัญญา 2 ควรเพิ่มเติมเรื่องการ
ขายฝาก 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

14 วิชาเอกเทศสัญญา 3 ควรเพิ่มเนื้อหาเรื่อง
การบังคับช าระหนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องของ
ลูกหนี้ 

เนื้อหาเรื่องการบังคับช าระหนี้ การใช้สิทธิ
เรียกร้องของลูกหนี้ อยู่ในรายวิชา กฎหมาย
แพ่งพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้แล้ว 

15 วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการ
ละเมิด ค าอธิบายรายวิชาใช้ค าว่า “เพื่อ
ละเมิด” โดยท่ัวไปใช้ค าว่า “ทางละเมิด” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

16 วิชากฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ว่ าด้ ว ย
ลักษณะต๋ัวเงิน  วิชากฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ว่าด้วยหุ้น ส่วนบริษัท และวิชา
ก ฎ ห ม าย แร ง งาน แ ละป ระ กั น สั งค ม 
ค าอธิบายรายวิชาไม่เห็นถึงเนื้อหาสาระท่ีจะ
สอนควรเพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหา
มากกว่านี้ 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

17 ค ว ร เพิ่ ม เ ติ ม เนื้ อ ห า วิ ช า เกี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ทรัพย์สิน
ระหว่างสามีภรรยา และสิทธิหน้าท่ี 

เป็นสาระการเรียนรู้ ท่ีอยู่ ในวิชากฎหมาย
ครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 5 อยู่แล้ว 

18 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย ควรมี
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

19 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 
ท บ ท ว น ค าอ ธิ บ าย ร าย วิ ช าป ระ โย ค 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ล าด บที่ ข้อส งเกตและข้อเสนอแนะ การปร บปรุงแก้ไข 
“นักศึกษาค้นคว้าปรับข้อกฎหมาย” ค าว่า 
“ปรับข้อกฎหมาย”ใช้ค านี้ถูกต้องหรือไม่ 

20 หลักสูตรนี้ไม่มีรายวิชาเกี่ยวกับการท าวิจัย 
ซึ่งการวิจัยเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นท่ีจะใช้ต่อยอด
ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยท่ัวไปจะไม่มี
แผนการเรียนการสอนวิชาวิจัย ซึ่งจะเป็น
การเน้ น ไป ท่ีการพัฒ นานั ก ศึกษ าตาม
หลักการทางวิชาชีพด้วย 

21 ภาคผนวก ก ตารางการปรับปรุงหลักสูตร 
วิชากฎหมายปกครอง ระบุว่าปรับปรุงรหัส
วิชาแต่รหัสท่ีระบุยังคงเดิม 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

22 ทบทวนว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

23 ควรจัดการเรียนการสอนแบบท้ังออนไลน์
และออฟ ไลน์  เช่น  เชิญ ผู้ท รง คุณ วุฒิ
ระดับประเทศให้ความรู้ทางออนไลน์ ให้
นักศึกษาสามารถเรียนจากส่ือต่าง ๆ และ
พบอาจารย์ผู้สอนเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้อง
ให้นักศึกษาฟังบรรยายทุกวันจะช่วยท าให้มี
ผู้สนใจเรียนมากยิ่งขึ้น 

มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
ให้กั บนั ก ศึกษาซึ่ ง ไ ด้ จัด ไว้ ใน โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน กิ จกรรม เชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ 

24 รายวิชามี จ าน วนมาก  ควรบู รณ าการ
ร า ย วิ ช า  2  ห น่ ว ย กิ ต  ร ว ม เป็ น  3               
หน่วยกิตทุกรายวิชา โดยไม่ให้ขัดแย้งกับ 
มคอ.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาเห็นชอบ
ตามแผนการจัดก ารเรี ยนการสอน ใน
หลักสูตรดังกล่าว หากปรับเป็น 3 หน่วยกิ
ตมากเกินไป จะกระทบต่อภาระงานสอน
ของอาจารย์ และคุณภาพของเนื้อหาวิชา 
รวมถึงมาตรฐานทางวิชาชีพ 

25 วิชากฎหมายอิสลามควรบูรณาการกับ
รายวิชากฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามใน
ประเทศไทย และเพิ่มเติมเรื่องกฎหมาย
พิเศษในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้
มีความเข้มข้นมากขึ้น 

กฎหมายอิสลามใช้เฉพาะพื้นท่ี ส่วนกิจการ
อิสลามในประเทศไทยนั้นใช้ท้ังประเทศจึงไม่
สามารถบูรณาการร่วมกันได้  เนื่ องจาก
เนื้อหาแตกต่างกัน 

26 ทบ ทวน การ เขี ยน ค าอ ธิ บ ายรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ภาคผนวก ฐ 

ตางรางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในการประชุมคร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ตางรางแสดงข้อส งเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกล ่นกรองหล กสูตร 
ในการประชุมคร ้งท่ีั3/2563ัเมื่อว นพุธท่ีั13 ัเดือนัพฤษภาคมัพ.ศ.ั2563 

 

ล าด บที่ ข้อส งเกตและข้อเสนอแนะ การปร บปรุงแก้ไข 
1 ตรวจสอบการใช้ภ าษ าและการใช้ค า

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
ตรงกันในช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
เช่น 
- ภ าษาไทย ค าว่ า  “ความหมาย”  ใช้
ภาษาอังกฤษด้วยค าว่า “Definition” หรือ 
“Meaning” 
- ภ าษ าไทย ค าว่ า  “ห ลัก เกณ ฑ์ ”  ใ ช้
ภาษาอังกฤษด้วยค าว่า “Principle” 
เช่น ในค าอธิบายรายวิชาของ 
- รายวิชา 2135321 กฎหมายปกครอง 
- รายวิชา 2135324 กฎหมายล้มละลาย
และการฟื้นฟูกิจการ 
- ร าย วิ ช า  2 1 3 5 4 40  อ าชญ าวิ ท ย า
และทัณฑวิทยา 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

2 แก้ไขการเรียกช่ือองค์กร การใช้ค า และการ
เรียบเรียงค าให้สอดคล้องกับความเป็นมา
ของการจัดท าหลักสูตรและสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจริง ในย่อหน้าท่ี 1 หน้า “ค าน า” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

3 แก้ไขล าดับอาชีพในข้อ 8 หมวดท่ี 1 ข้อมูล
ท่ัวไป โดยเรียงล าดับตามการใช้งานท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและความใฝ่ฝัน
สูงสุดของบุคคลส่วนใหญ่ท่ีส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และเพิ่มข้อ 
“8.14 อื่นๆ” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

4 แก้ไขค า  
- ในหน้า “ค าน า” แก้ไขเป็น “...หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตยังได้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อขอการรับรอง
หลักสูตร...” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในข้อ 6.3 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป แก้ไข
เป็น “ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ล าด บที่ ข้อส งเกตและข้อเสนอแนะ การปร บปรุงแก้ไข 
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราว
ป ระ ชุม ค รั้ ง ท่ี  1 /2562  เมื่ อ วั น ท่ี  3 0 
มกราคม 2562 
- ในข้อ 6.4 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป แก้ไข
เป็น “ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
จากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 23 
เมษายน 2563” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในข้อ 6.5 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป แก้ไข
เป็น “ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
จากคณะกรรมการก ล่ันกรองหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2563” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในข้อ 8.10 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป แก้ไข
เป็น “เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เช่น สายงานป้องกัน
ปราบปราม สายงานพนักงานสอบสวน และ
สายงานอ านวยการ เป็นต้น 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในข้อ 5.3 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป แก้ไข
เป็น “หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในข้อ 11.1 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป แก้ไข
เป็น “ในปัจจุบันภายใต้สังคมยุคโลกาภิวัตน์
การเข้าถึงข่าวสาร...” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในข้อ 1.4 ปีท่ี 2 หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร แก้ไขเป็น “5.มีทักษะการใช้
...” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในข้อ 1.4 ปีท่ี 3 หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร แก้ไขเป็น “4. มีความสามารถ
ในการปรับตัวในสังคมท่ีมีความหลากหลาย
และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในข้อ 1.4 ปีท่ี 4 หวมดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร แก้ไขเป็น “3. สามารถท่ีจะน า
ความรู้ทางด้านกฎหมายไปประกอบอาชีพ

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ล าด บที่ ข้อส งเกตและข้อเสนอแนะ การปร บปรุงแก้ไข 
ในสังคมได้” 
- ใน ช่ือวิชาภาษาอั งกฤษของรายวิชา 
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
น า เส น อ  แ ก้ ไ ข เป็ น  “ Information 
Technology in Daily Life” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ใน ช่ือวิชาภาษาอั งกฤษของรายวิชา 
2135216 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
หุ้ น ส่ ว น แ ล ะ บ ริ ษั ท  แ ก้ ไ ข เป็ น  “ . . .
Partnerships, Companies, Public 
Companies Limited” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ใน ช่ือวิชาภาษาอั งกฤษของรายวิ ชา 
5100132  ครู แ ห่ งแ ผ่น ดิน  แ ก้ ไข เป็ น 
“Teaching of King Rama The Nine” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในช่ือวิชาของรายวิชา 2135326 แก้ไข
เป็น “ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
อิสลาม (Introduction of Islamic Law)” 
หรือคงไว้ ช่ือ เดิมแต่ให้ เพิ่ มรายละเอีย ด
เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามท่ีมีอยู่ ท้ังหมด
เพื่ อให้สอดคล้องกับช่ือวิชา “กฎหมาย
อิสลาม” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในช่ือวิชาภาษาอังกฤษและค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2135441 
อนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อพิพาท
ทางธุรกิจ แก้ ไขเป็น  “Arbitration and 
Settlement of Commercial Dispute 
Resolution” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของ
รายวิชา 2135329 กฎหมายลักษณะการ
ปกครองท้องถิ่น แก้ไขเป็น “...the model 
of local administration according 
to…” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

- ในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของ
รายวิชา 2135442 กฎหมายว่าด้วยกิจการ
อิสลามในประเทศไทย แก้ไขเป็น “… in 
Thailand, Act of Islamic Law in Pattai, 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ล าด บที่ ข้อส งเกตและข้อเสนอแนะ การปร บปรุงแก้ไข 
Yala, Narathiwat, Satun 1946, and…” 

5 ต ร ว จ ส อ บ ช่ื อ วิ ช า ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้องตรงกัน
ของรายวิชา ดังนี้ 
- 2135103 การเขียนและการค้นคว้าทาง
กฎหมาย (Legal Writing and Research) 
- 2135214 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้ ว ย ลั ก ษ ณ ะ ต๋ั ว เ งิ น  ( Civil and 
Commercial Code: Bills, Current 
Account) 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

6 เพิ่มเติมรายละเอียด ในข้อ 11 สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการ
วางแผนหลักสูตร  
- ระบุความจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตรท่ี
ความสอดคล้องกับแผนชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี กระทรวงยุติธรรม หรือนโยบาย
ขององค์กรระดับโลก ท่ี เป็นสากล เช่น 
UNESCO ห รื อ อื่ น ๆ  ท่ี เป็ น น โย บ า ย
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับความยุติธรรมหรือกฎหมาย  
- เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ “การเข้าถึง
ความยุติธรรมระดับชุมชน การไกล่เกล่ีย 
การประนีประนอม” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

7 เพิ่มรายวิชาหรือรายละเอียดในรายวิชา
เกี่ยวกับ “การเข้าถึงความยุติธรรมระดับ
ชุมชน การไกล่เกล่ีย การประนีประนอม” 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

8 เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติ
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม” และ
“พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์” ใน
รายวิชา 2135442 กฎหมายว่าด้วยกิจการ
อิสลามในประเทศไทย 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

9 แก้ไขรายละเอียดในค าอธิบายรายวิชาของ
รายวิชา 2135446 กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยให้

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ล าด บที่ ข้อส งเกตและข้อเสนอแนะ การปร บปรุงแก้ไข 
ระบุช่ือเต็มของอักษรย่อ “ซี.ไอ.เอฟ” และ 
“เอฟ.โอ.บี.” ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

10 เพิ่มรายวิชา “2135442 กฎหมายว่าด้วย
กิจการอิสลามในประเทศไทย” และรายวิชา 
“2135331 กฎหมาย เกี่ ย วกับคดี เด็ก 
เยาวชน และคดีครอบครัว” เป็นรายวิชาท่ี
เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
ในรายวิชา “2135442 กฎหมายว่าด้วย
กิจการอิสลามในประเทศไทย” 

11 แก้ไขข้อความในตารางแสดงข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ข้อ 
6 หัวข้อ “การปรับปรุงแก้ไข” เนื่องจาก
หลักสูตรยังไม่ ได้ด าเนินการปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ โดยให้ช้ีแจง
เหตุผลท่ีไม่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

12 เพิ่มรายละเอียดในค าอธิบายรายวิชาของ
รายวิชา 2135439 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิติศาสตร์ นอกเหนือจากการบันทึก
ประจ าวัน ใน ช่วงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิติศาสตร์แล้ว ควรระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับการก าหนดให้นักศึกษาได้การท า
วิจัยหรือส่วนหนึ่งในกระบวนการ วิจัย เช่น 
การวิเคราะห์ การก าหนดประเด็นปัญหา 
ห รื อ ก า ร อ ภิ ป ร า ย ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ เป็นต้น 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

13 ตรวจสอบการระบุรายละเอียดในภาคผนวก 
1 สรุปการปรับปรุงห ลักสูตร ในหัวข้อ 
“หมายเหตุ” เนื่องจากบางหัวข้อไม่ ได้
เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุในหัวข้อหมาย
เหตุ เช่น ไม่ได้ปรับปรุงรหัสวิชาของรายวิชา 
ดังนี้ 
- 2135101 หลักกฎหมายเอกชน 
- 2135102 หลักกฎหมายมหาชน 
- 2135103 การเขียนและการค้นคว้าทาง
กฎหมาย 
- 2135104 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ล าด บที่ ข้อส งเกตและข้อเสนอแนะ การปร บปรุงแก้ไข 
- 2135105 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมือง 

14 ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ในประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ภาคผนวกัฑ 
ตางรางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมคร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันศุกรท์ี่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ตางรางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันศุกรท์ี่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
ล าด บที่ ข้อส งเกตและข้อเสนอแนะ การปร บปรุงแก้ไข 

1 หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในการศึกษา 2564 เป็น 2565 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

2 หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพท่ีสามารถระกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษา อ.นิชาภัช เสนอ อาชีพท่ี 
8.13 อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ควรเอาออก
ไหม เนื่องจาก อาจารย์ต้องมีวุฒิ ป.โท 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

3 อาชีพ ท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษาสามารถเป็นได้หลังจากส าเร็จ
การศึกษาทันทีหรือไม่ ควรพิจารณาทบทวน
และระบุให้ชัดเจน 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

4 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย ผู้ทรง
ให้ดูในเรื่องการแปลว่า แปลตรงกันไหม 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

5 หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ ควรเพิ่มเป็น 3 
ข้ อ  ห รื อ ไม่ เพิ่ ม  ให้ ข ย าย ค ว าม ข อ ง
วัตถุประสงค์ท่ีมีอยู่ 

ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกัฒ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ประว ติอาจารย์ผู้ร บผิดชอบหล กสูตร/อาจารย์ประจ าหล กสูตรั 
 

ัระด บปริญญาตรี  ัระด บปริญญาโท 
 

มหาวิทยาล ยราชภ ฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.ััอาจารย์ประจ าหล กสูตร  นิติศาสตรบัณฑิต 
2.  ชื่อ – สกุล นายฐานนท์  มณีนิล 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. ส งก ด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประว ติการศึกษาั 
ระด บการศึกษา สถาบ นการศึกษา คุณวุฒิั สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น.ม. กฎหมายมหาชน 2549 
ประกาศนียบัตร สภาทนายความในพระ

บรมราชูปถัมภ์ 
ประกาศนียบัตรวิชาว่า
ค ว า ม แ ห่ ง ส ภ า
ทนายความ 

- 2543 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น.บ. นิติศาสตร์ 2542 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบั5ัปีย้อนหล งั 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

6.1ัผลงานแต่งหรือเรียบเรียงัต าราัหน งสือัหรือบทความทางวิชาการั(ไม่มี) 
6.1.1ััผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2ัต าราัหน งสือ 
6.1.3ับทความทางวิชาการ 

6.1.3.1ัในวารสารทางวิชาการ 
เอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล, คเณศ  รัตนวิไล , ฐานนท์ มณีนิล, สิริพัฒน์ รันดาเวััััััััััััััััััััั 

และวานิช ทองเกตุ. (2560). ข้อพิจารณาถึงสภาพร้ายแรงในการพิจารณา
ทางปกครองของสภาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ.วารสารมหาวิทยาล ยราชภ ฎ
ยะลา. 12 (ฉบับพิเศษ) : 8-14. 
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6.1.3.2ัในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3ัในัProceedingัของการประชุมที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ 

6.2 ผลงานวิจ ยและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนด 

 6.2.1.ับทความวิจ ยในวารสารวิชาการ (ไม่มี) 

 6.2.2ับทความวิจ ยในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
(ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจ ยในัProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล , ค เณศ รัตนวิ ไล , ฐานน ท์  มณีนิ ล , สิริพัฒน์  รันดาเว ,ั 
 วานิช ทองเกตุ, ชลธิชา สุรัตนสัญญา และพล บุษษะ. (2561). การวิเคราะห์ปัญหา
 และอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
 ภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ระด บชาติ คร ้งที่ั1ั
 ว นที่ั20-21ัสิงหาคมั2561ั(หน้า 623-631).ัสงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในล กษณะอื่นและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนด  
(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการร บใช้ส งคมและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนดั(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.2 ระด บปริญญาตรีั9ัป ี

ช่ือวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา หลักกฎหมายมหาชน    2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา ประมวลกฎหมายอาญา    2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายลักษณะพยาน    2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายอาญา 1     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา เอกเทศสัญญา 1     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา เอกเทศสัญญา 2     3 (3-0-6) นก. 
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  ช่ือวิชา กฎหมายธุรกิจ     3 (3-0-6) นก. 
 
 
7.1 ระด บปริญญาโท 

  ไม่มี 
 
                                                             

(ลงช่ือ).............................................................เจ้าของประวัต ิ
                                     (อาจารย์ฐานนท์   มณีนิล) 
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ประว ติอาจารย์ผู้ร บผิดชอบหล กสูตร/อาจารย์ประจ าหล กสูตรั 
 

ัระด บปริญญาตรี  ัระด บปริญญาโท 
 

มหาวิทยาล ยราชภ ฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.ััอาจารย์ประจ าหล กสูตร  นิติศาสตรบัณฑิต 
2.ััช่ือั–ัสกุล   นายเอกฉัตร   วิทยอภิบาลกุลััััััััััััั 
3.ัต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ั 
4.ัส งก ด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5.ััประว ติั 

5.1ัประว ติการศึกษา 
ระด บ

การศึกษา 
สถาบ นการศึกษา  คุณวุฒิั สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศศ.ม. การพัฒนาสังคม 2547 
ปริญญาตร ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.บ. นิติศาสตร์ 2540 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบั5ัปีย้อนหล งั 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

6.1ัผลงานแต่งหรือเรียบเรียงัต าราัหน งสือัหรือบทความทางวิชาการั 
6.1.1ััผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2ัต าราัหน งสือ (ไม่มี) 
6.1.3ับทความทางวิชาการ 

6.1.3.1ัในวารสารทางวิชาการ 
เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล และชลธิชา สุรัตนสัญญา. (2562). สิทธิในการแสวง 

  หาความสุขมีผลบังคับตามหลักกฎหมายไทยเพียงใดัวารสารมหาวิทยาล ย
  ราชภ ฎยะลา.ั15 (3) : 433-440. 

เอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล, คเณศ  รัตนวิไล , ฐานนท์ มณีนิล, สิริพัฒน์ รันดาเวััััััััััััััััััััั 
และวานิช ทองเกตุ. (2560). ข้อพิจารณาถึงสภาพร้ายแรงในการพิจารณา
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ทางปกครองของสภาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ.วารสารมหาวิทยาล ยราชภ ฎ
ยะลา. 12 (ฉบับพิเศษ) : 8-14 

6.1.3.2ัในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.1.3.3ัในัProceedingัของการประชุมที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบั(ไม่มี)  

6.2  ผลงานวิจ ยและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนด 
6.2.1.ัับทความวิจ ยในวารสารวิชาการั(ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจ ยในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบั
(ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจ ยในัProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล , ค เณศ รัตนวิ ไล , ฐานน ท์  มณีนิ ล , สิริพัฒน์  รันดาเว ,ั 
 วานิช ทองเกตุ, ชลธิชา สุรัตนสัญญา และพล บุษษะ. (2561). การวิเคราะห์ปัญหา
 และอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
 ภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ระด บชาติ คร ้งที่ั1ั
 ว นที่ั20-21ัสิงหาคมั2561ั(หน้า 623-631).ัสงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

6.3  ผลงานทางวิชาการในล กษณะอื่นและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนดั(ไม่
มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4  ผลงานวิชาการร บใช้ส งคมและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนดั(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.2 ระด บปริญญาตรี 22 ปี 

ช่ือวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง       3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  2 (2-0-4) นก. 

  ช่ือวิชาักฎหมายลักษณะครอบครัว              3 (3-0-6) นก. 
 
7.1 ระด บปริญญาโท 

  ไม่มี 
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(ลงช่ือ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล) 
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ประว ติอาจารย์ผู้ร บผิดชอบหล กสูตร/อาจารย์ประจ าหล กสูตรั 
 

ัระด บปริญญาตรี  ัระด บปริญญาโท 
 

มหาวิทยาล ยราชภ ฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.ััอาจารย์ประจ าหล กสูตร  นิติศาสตรบัณฑิต 
2.  ชื่อั–ัสกุล   นายวานิช  ทองเกตุ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. ส งก ด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.ััประว ติั 

5.1ัประว ติการศึกษา 
ระด บ

การศึกษา 
สถาบ นการศึกษา คุณวุฒิั สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง น.ม. นิติศาสตร์ 2550 
ประกาศนีย

บัตร 
สภาทนายความในพระ
บรมราชูถัมภ์ 

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ 

- 2547 

ประกาศนีย
บัตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรทางกฎหมาย
มหาชน 

- 2554 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง น.บ. นิติศาสตร์ 2542 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบั5ัปีย้อนหล งั 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

 
6.1ัผลงานแต่งหรือเรียบเรียงัต าราัหน งสือัหรือบทความทางวิชาการั(ไม่มี) 

6.1.1ััผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2ัต าราัหน งสือ 
6.1.3ับทความทางวิชาการ 

6.1.3.1ัในวารสารทางวิชาการ 
เอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล, คเณศ  รัตนวิไล, ฐานนท์ มณีนิล, สิริพัฒน์ รันดาเวััััััััััััััััััััั 

และวานิช ทองเกตุ. (2560). ข้อพิจารณาถึงสภาพร้ายแรงในการพิจารณา



232 
 

 

ทางปกครองของสภาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ.วารสารมหาวิทยาล ยราชภ ฎ
ยะลา. 12 (ฉบับพิเศษ) : 8-14 

6.1.3.2ัในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3ัในัProceedingัของการประชุมที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ 

6.2 ผลงานวิจ ยและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนด 
6.2.1 บทความวิจ ยในวารสารวิชาการั(ไม่มี) 
6.2.2ับทความวิจ ยในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบั
(ไม่มี) 
6.2.3ับทความวิจ ยในัProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล , ค เณศ รัตนวิ ไล , ฐานน ท์  มณีนิ ล , สิริพัฒน์  รันดาเว ,ั 
 วานิช ทองเกตุ, ชลธิชา สุรัตนสัญญา และพล บุษษะ. (2561). การวิเคราะห์ปัญหา
 และอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
 ภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ระด บชาติ คร ้งที่ั1ั
 ว นที่ั20-21ัสิงหาคมั2561ั(หน้า 623-631).ัสงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในล กษณะอื่นและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนด(ไม่มี)  
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการร บใช้ส งคมและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระด บปริญญาตรีั5ัปี 

ช่ือวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง    3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายลักษณะครอบครัว          3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายปกครอง 1                                 3 (3-0-6) นก.   
 ช่ือวิชา กฎหมายลักษณะมรดก          3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา เอกเทศสัญญา 2                  3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ        2 (2-0-4) นก. 

  ช่ือวิชา กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ    2 (2-0-4) นก. 
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7.2 ระด บปริญญาโท 
  ไม่มี 
 
 

                                
(ลงช่ือ).........................................................เจ้าของประวัต ิ

                                       (อาจารย์วานิช  ทองเกตุ) 
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ประว ติอาจารย์ผู้ร บผิดชอบหล กสูตร/อาจารย์ประจ าหล กสูตรั 
 

ัระด บปริญญาตรี  ัระด บปริญญาโท 
 

มหาวิทยาล ยราชภ ฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.ััอาจารย์ประจ าหล กสูตร  นิติศาสตรบัณฑิต 
2.ััช่ือั–ัสกุล   นายสิริพัฒน์  รันดาเว 
3.ัต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.ัส งก ด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.ััประว ติั 

5.1ัประว ติการศึกษา 
ระด บการศึกษา สถาบ นการศึกษา คุณวุฒิั สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ น.ม. กฎหมายเพื่ อวิชาชีพ
กฎหมาย 

2557 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง น.บ. นิติศาสตร์ 2552 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบั5ัปีย้อนหล งั 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการ) 

 
6.1ัผลงานแต่งหรือเรียบเรียงัต าราัหน งสือัหรือบทความทางวิชาการั(ไม่มี) 

6.1.1ััผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2ัต าราัหน งสือ 
6.1.3ับทความทางวิชาการ 

6.1.3.1ัในวารสารทางวิชาการ 
เอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล, คเณศ  รัตนวิไล, ฐานนท์ มณีนิล, สิริพัฒน์ รันดาเวััััััััััััััััััััั 

และวานิช ทองเกตุ. (2560). ข้อพิจารณาถึงสภาพร้ายแรงในการพิจารณา
ทางปกครองของสภาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ.วารสารมหาวิทยาล ยราชภ ฎ
ยะลา. 12 (ฉบับพิเศษ) : 8-14 

 
6.1.3.2ัในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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6.1.3.3ัในัProceedingัของการประชุมที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

 
6.2 ผลงานวิจ ยและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนด 

6.2.1.ับทความวิจ ยในวารสารวิชาการั(ไม่มี) 
6.2.2ับทความวิจ ยในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบั
(ไม่มี) 
6.2.3ับทความวิจ ยในัProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล , ค เณศ รัตนวิ ไล , ฐานน ท์  มณีนิ ล , สิริพัฒน์  รันดาเว ,ั 
 วานิช ทองเกตุ, ชลธิชา สุรัตนสัญญา และพล บุษษะ. (2561). การวิเคราะห์ปัญหา
 และอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
 ภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ระด บชาติ คร ้งที่ั1ั
 ว นที่ั20-21ัสิงหาคมั2561ั(หน้า 623-631).ัสงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในล กษณะอื่นและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ก าหนดั(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการร บใช้ส งคมและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนดั(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระด บปริญญาตรี 5 ป ี

ช่ือวิชา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                  2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย          2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา ประมวลกฎหมายอาญา                                 3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว       3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้                3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                          3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน        3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา เอกเทศสัญญา 2                  3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง    3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายแพ่ง 3 : ละเมิด ลาภมิควรได้ จัดการฯ   2 (2-0-4) นก. 
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 ช่ือวิชา กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะต๋ัวเงิน   2 (2-0-4) นก. 
 

 
7.2 ระด บปริญญาโท 

  ไม่มี 
 
 

                                           
(ลงช่ือ).........................................................เจ้าของประวัติ 

                                        (อาจารย์สิริพัฒน์  รันดาเว) 
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ประว ติอาจารย์ผู้ร บผิดชอบหล กสูตร/อาจารย์ประจ าหล กสูตรั 
 

ัระด บปริญญาตรี  ัระด บปริญญาโท 
 

มหาวิทยาล ยราชภ ฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.ััอาจารย์ประจ าหล กสูตร   นิติศาสตรบัณฑิต 
2.ััช่ือั–ัสกุล   นางสาวชลธิชา   สุรัตนสัญญาััััััััััััั 
3.ัต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.ัส งก ด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ั 
5.ััประว ติั 

5.1ัประว ติการศึกษา 
ระด บการศึกษา สถาบ นการศึกษา  คุณวุฒิั สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยตาปี น.ม. กฎหมายมหาชน 2558 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง น.บ. นิติศาสตร์ 2550 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบั5ัปีย้อนหล งั 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

6.1ัผลงานแต่งหรือเรียบเรียงัต าราัหน งสือัหรือบทความทางวิชาการั 
6.1.1ััผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2ัต าราัหน งสือ (ไม่มี) 
6.1.3ับทความทางวิชาการ 

6.1.3.1ัในวารสารทางวิชาการ 
เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล และชลธิชา สุรัตนสัญญา. (2562). สิทธิในการแสวง 

  หาความสุขมีผลบังคับตามหลักกฎหมายไทยเพียงใดัวารสารมหาวิทยาล ย
  ราชภ ฎยะลา.ั15 (3) : 433-440. 

6.1.3.2ัในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.1.3.3ัในัProceedingัของการประชุมที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ (ไม่มี) 

6.2 ผลงานวิจ ยและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนด 
6.2.1 บทความวิจ ยในวารสารวิชาการ 
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6.2.2ับทความวิจ ยในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
(ไม่มี) 
6.2.3ับทความวิจ ยในัProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล , ค เณศ รัตนวิ ไล , ฐานน ท์  มณีนิ ล , สิริพัฒน์  รันดาเว ,ั 
 วานิช ทองเกตุ, ชลธิชา สุรัตนสัญญา และพล บุษษะ. (2561). การวิเคราะห์ปัญหา
 และอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
 ภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ระด บชาติ คร ้งที่ั1ั
 ว นที่ั20-21ัสิงหาคมั2561ั(หน้า 623-631).ัสงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในล กษณะอื่นและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ก าหนดั(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการร บใช้ส งคมและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนดั(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระด บปริญญาตรี 4 ป ี

ช่ือวิชา กฎหมายปกครอง 1          2 (2-0-4) นก. 
ช่ือวิชา  กฎหมายปกครอง 2                                             2 (2-0-4) นก. 
ช่ือวิชา  กฎหมายปกครอง          3 (3-0-6) นก 

 ช่ือวิชา กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน        3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชาั กฎหมายลักษณะครอบครัว              3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  กฎหมายลักษณะมรดก          3 (3-0-6) นก. 
                     ช่ือวิชา  หลักกฎหมายมหาชน                                           2 (2-0-4) นก. 
                     ช่ือวิชา  การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย                       2 (2-0-4) นก. 
                     ช่ือวิชา  กฎหมายคดี เด็ก เยาวชน และครอบครัว                    2 (2-0-4) นก. 

 
7.2 ระด บปริญญาโท 

  ไม่มี 
 

(ลงช่ือ).........................................................เจ้าของประวัต ิ
                                                   (อาจารย์ชลธิชา   สุรัตนสัญญา) 
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ประว ติอาจารย์ผู้ร บผิดชอบหล กสูตร/อาจารย์ประจ าหล กสูตรั 
 

ัระด บปริญญาตรี  ัระด บปริญญาโท 
 

มหาวิทยาล ยราชภ ฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.ััอาจารย์ประจ าหล กสูตร  นิติศาสตรบัณฑิต 
2.ััช่ือั–ัสกุล   นายคเณศ   รัตนวิไล 
3.ัต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.ัส งก ด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.ััประว ติั 

5.1ัประว ติการศึกษา 
ระด บ

การศึกษา 
สถาบ นการศึกษา คุณวุฒิั สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง น.ม. บริหารงานยุติธรรม 2553 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง น.บ. นิติศาสตร์ 2546 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบั5ัปีย้อนหล งั 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

6.1ัผลงานแต่งหรือเรียบเรียงัต าราัหน งสือัหรือบทความทางวิชาการั(ไม่มี) 
6.1.1ััผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2ัต าราัหน งสือ 
6.1.3ับทความทางวิชาการ 

6.1.3.1ัในวารสารทางวิชาการ 
เอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล, คเณศ  รัตนวิไล , ฐานนท์ มณีนิล, สิริพัฒน์ รันดาเวััััััััััััััััััััั 

และวานิช ทองเกตุ. (2560). ข้อพิจารณาถึงสภาพร้ายแรงในการพิจารณา
ทางปกครองของสภาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ.วารสารมหาวิทยาล ยราชภ ฎ
ยะลา. 12 (ฉบับพิเศษ) : 8-14 

6.1.3.2ัในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3ัในัProceedingัของการประชุมที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ 
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6.2 ผลงานวิจ ยและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนด 
6.2.1 บทความวิจ ยในวารสารวิชาการั(ไม่มี) 
6.2.2ับทความวิจ ยในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบั
(ไม่มี) 
6.2.3ับทความวิจ ยในัProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล , ค เณศ รัตนวิ ไล , ฐานน ท์  มณีนิ ล , สิริพัฒน์  รันดาเว ,ั 
 วานิช ทองเกตุ, ชลธิชา สุรัตนสัญญา และพล บุษษะ. (2561). การวิเคราะห์ปัญหา
 และอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีท่ี 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
 ภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ระด บชาติ คร ้งที่ั1ั
 ว นที่ั20-21ัสิงหาคมั2561ั(หน้า 623-631).ัสงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในล กษณะอื่นและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ก าหนดั(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 
6.4  ผลงานวิชาการร บใช้ส งคมและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนดั(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระด บปริญญาตรี 6 ป ี

ช่ือวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย     2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายแพ่ง 3 : ละเมิด ลาภมิควรได้ จัดการฯ   2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา เอกเทศสัญญา 2                  3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา        3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายอาญา 1                          3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา เอกเทศสัญญา 3                          2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา เอกเทศสัญญา 1                                     3 (3-0-6) นก. 

ช่ือวิชา กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   2 (2-0-4) นก. 
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7.2 ระด บปริญญาโท 
  ไม่มี 

                                            
(ลงช่ือ).........................................................เจ้าของประวัต ิ

                                                   (อาจารย์คเณศ  รัตนวิไล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



242 
 

 

 
 
 
 
 
 

ประว ติอาจารย์ผู้ร บผิดชอบหล กสูตร/อาจารย์ประจ าหล กสูตรั 
 

ัระด บปริญญาตรี  ัระด บปริญญาโท 
 

มหาวิทยาล ยราชภ ฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.ััอาจารย์ประจ าหล กสูตร  นิติศาสตรบัณฑิต 
2.  ชื่อ – สกุล  นางสาวอารยา ชินวรโกมล  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.ััส งก ด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.ััประว ติั 

5.1ัประว ติการศึกษา 
ระด บ

การศึกษา 
สถาบ นการศึกษา คุณวุฒิั สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ม. กฎหมายระหว่างประเทศ 2546 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.บ. นิติศาสตร์ 2540 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบั5ัปีย้อนหล งั 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

6.1ัผลงานแต่งหรือเรียบเรียงัต าราัหน งสือัหรือบทความทางวิชาการั(ไม่มี) 
6.1.1ัผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2ัต าราัหน งสือ 
6.1.3ับทความทางวิชาการ 

6.1.3.1ัในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2ัในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3ัในัProceedingัของการประชุมที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ 
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6.2 ผลงานวิจ ยและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนด 
6.2.1 บทความวิจ ยในวารสารวิชาการ 
วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์, รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, นันทา จันทร์แก้ว, เวคิน วุฒิวงศ์, และ 
        อารยา ชินวรโกมล. (2561) สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในพื้นท่ีภาคใต้ในจังหวัด  
        ยะลานราธิวาส และปัตตานี. วารสารมหาวิทยาล ยท กษิณ. 21(1) :51-57. 
6.2.2ับทความวิจ ยในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบั 
 (ไม่มี) 
6.2.3ับทความวิจ ยในัProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
คมวิทย์ สุขเสนีย์, สุไลมาน หะโม๊ะ, ชัยวัฒน์ โยธี, อารยา ชินวรโกมล, และอารีฟ มะเกะ.
 (2561).ับทสะท้อนทางความคิดในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีตามระบอบ
 ประชาธิปไตยของกลุ่มผู้น าเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุม
 วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ระด บชาติัคร ้งที่ั10 ว นที่ั20-21 
 สิงหาคมั2561  (หน้า 645-652). สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์, นันทา จันทร์แก้ว, เวคิน วุฒิวงศ์, อารยา 
 ชินวรโกมล, และฟาดีล๊ะ เซะบิง. (2560)ัการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นท่ีภาคใต้ 
 จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี.ัใน การประชุมวิชาการระด บชาติัคร ้งที่ั6  
 ว นที่ั18 ตุลาคมั2560 (หน้า 1176-1186). ยะลา : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในล กษณะอื่นและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการร บใช้ส งคมและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ัก าหนดั(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระด บปริญญาตรี 8 ป ี

ช่ือวิชา กฎหมายสิทธิมนุษยชน    2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลฯ  3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา นิติปรัชญา     2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายมรดก     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายทรัพย์และท่ีดิน    3 (3-0-6) นก. 
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 ช่ือวิชา กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป    3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายอาญา ภาค 3    3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายครอบครัว     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา เอกเทศสัญญา 1                                   3 (3-0-6) นก. 

ช่ือวิชา กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท   3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย   3 (3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา กฎหมายมหาชน     2 (2-0-4) นก. 

 

7.2 ระด บปริญญาโท 
  ไม่มี 
 
                                                                                              

 (ลงช่ือ) ..........................................เจ้าของประวติั 
                                                   (อาจารย์อารยา ชินวรโกมล) 
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ประว ติอาจารย์ผู้ร บผิดชอบหล กสูตร/อาจารย์ประจ าหล กสูตรั 
 

☑ ระด บปริญญาตรีัั□ ระด บปริญญาโท 
 

มหาวิทยาล ยราชภ ฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.  อาจารย์ประจ าหล กสูตรั นิติศาสตรบัณฑิต 
2.  ชื่อั– สกุล  นายอารีฟ  มะเกะ  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.  ส งก ด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.  ประว ติั 

5.1 ประว ติการศึกษา 
ระด บ

การศึกษา 
สถาบ นการศึกษา คุณวุฒิั สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง น.ม. นิติศาสตร์ 2554 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง น.บ. นิติศาสตร์ 2549 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบั5ัปีย้อนหล งั 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงัต าราัหน งสือัหรือบทความทางวิชาการั(ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

6.1.2 ต าราัหน งสือ 

6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 

6.1.3.2 ในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ในัProceeding ของการประชุมที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
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6.2 ผลงานวิจ ยและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจ ยในวารสารวิชาการั(ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจ ยในหน งสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบั 
 (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจ ยในั Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
คมวิทย์ สุขเสนีย์, สุไลมาน หะโม๊ะ, ชัยวัฒน์ โยธี, อารยา ชินวรโกมล, และอารีฟ มะเกะ.
 (2561).ับทสะท้อนทางความคิดในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีตามระบอบ
 ประชาธิปไตยของกลุ่มผู้น าเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุม
 วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และส งคมศาสตร์ระด บชาติัคร ้งที่ั10 ว นที่ั20-21 
 สิงหาคมั2561  (หน้า 645-652). สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในล กษณะอื่นและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ัก.พ.อ.ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ั 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการร บใช้ส งคมและได้ร บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ั ก.พ.อ. ก าหนดั(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระด บปริญญาตรี 7 ป ี

ช่ือวิชา กฎหมายแพ่ง 3 : ละเมิด ลาภมิควรได้ จัดการฯ 2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายภาษีอากร    3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายครอบครัวอิสลาม 1   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายแรงงานและประกันสังคม   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะต๋ัวเงิน 2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายสิทธิมนุษยชน    3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2   3 (3-0-6) นก. 
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7.2 ระด บปริญญาโท 

  ไม่มี 
 
 
                                                                    

(ลงช่ือ).........................................................เจ้าของประวัต ิ
                                                   (อาจารย์อารีฟ มะเกะ) 

 
 

 


