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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
25490191106496
ภาษาไทย:
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
(กรณีภาคบัณฑิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต)
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น
ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน..สานักงานศาลยุติธรรม, สานักงานอัยการสูงสุด, กระทรวง
ยุติธรรม, สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์...
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
 EEC model
 CWIE
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
เปิดสอน ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2564
วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้พิพากษา/ตุลาการ (ต้องสอบไล่ได้เนติบัณฑิตจึงจะมีสิทธิสมัครทดสอบความรู้กับ
สานักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตาแหน่งผู้พิพากษา/ตุลาการ)
8.2 พนักงานอัยการ (ต้องสอบไล่ได้เนติบัณฑิตจึงจะมีสิทธิสมัครทดสอบความรู้กับสานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ)
8.3 ทนายความ (ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้กับสานักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับใบอนุญาตว่าความ)
8.4 ผู้สอนในสถานศึกษา
8.5 ที่ปรึกษากฎหมาย/นิติกร
8.6 ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ
8.7 รับราชการในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันกฎหมายเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ
อันได้แก่ การพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ของภาคธุรกิจ
เอกชน รวมไปถึงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ ล้วนเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมสาคัญที่ส่งผลกระทบมากน้อย
หลากหลายต่างกันไปต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ของประเทศไทยที่มีพันธกิจให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย องค์กรดาเนินการ และมีภารกิจชัดเจนของการพัฒนาเชิง
พื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต
หลักสูตรได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไปเช่นนี้มาโดยตลอด จึงเห็นควรที่จะได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้สามารถรองรับสภาพแวดล้อมดังกล่าวโดยจัดโครงสร้างของหลักสูตร
ให้กระชับ ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และมีมาตรฐานที่
ยอมรับความหลากหลายในทางเนื้อหา เพื่อที่จะสามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางกฎหมายให้เป็นผู้
มีความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์เฉพาะแต่ที่สาคัญจาเป็น เปิดทางเลือกให้ศึกษาความรู้เฉพาะทางในกฎหมาย
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เฉพาะด้านตามความถนัดหรือสนใจ อันจะเอื้ออานวยสอดคล้องกับความหลากหลายของพัฒ นาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ดาเนินไปอยู่ในสังคมของไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสการให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีในการกาหนดรูปแบบ
การพัฒนา ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งที่ไกลตัวและใกล้ตัวทางสังคมและวัฒนธรรม การเปิดรับวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเป็นสากล หลักสูตรจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่สาคัญจาเป็น
เพื่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมีทักษะในการศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองต่อไปในภายภาคหน้า ขณะเดียวกัน ในส่วนของความคาดหวังที่มีต่อคุณ ธรรมของนักกฎหมาย
จะต้ อ งมี ก ารปลู ก ฝั ง อบรม บ่ ม เพาะให้ บั ณ ฑิ ต ทางกฎหมายประพฤติ ตนอยู่ ในกรอบจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณ มี ค วามหนั ก แน่ น มั่ น คงในหลั ก การแห่ งความยุ ติ ธ รรม หลั ก นิ ติ ธ รรม กั บ มี จิ ต ส า นึ ก
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมายให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเคลื่อนไหวของ
ข้อมู ล ข่ าวสารและวัฒ นธรรมอย่ างรวดเร็ว แล้ ว ยังต้อ งน าสถานการณ์ ห รือการพั ฒ นาทางสั งคมและ
วัฒนธรรมมาพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตนิติศาสตร์มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน
และยังต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รและรายวิ ช าเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีโครงการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 ความต้องการขนส่ งสิ นค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะ
ดาเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือสาหรับจอดเรือน้าลึก และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนา
ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator, SRTO) ก่อสร้างท่า
เทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ
ตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่ งต่อเนื่องที่จาเป็นในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อกับ
ภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้าประเภทต่าง ๆ
ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรจึงเพิ่มเติมรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ
พาณิชยนาวี การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ
พัฒนาชุมชน แรงงานภาคตะวันออก หรือธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมสูง เนื่องจากเป็น
แหล่ งท่ องเที่ ย วและการพั ฒ นาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโครงการเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวันออก ได้
กลายเป็ น การลงทุ น ขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒ นาประเทศไปสู่ ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” รัฐบาลได้
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เปิดตัว เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ในจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ใหม่ โดยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนและ
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้น ที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่เน้นด้าน
กฎหมายเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายทะเล กฎหมายอุตสาหกรรม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายแรงงานและประกันสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
ออกมารับใช้ประเทศ และสังคมในภูมิภาคตะวันออก ภายใต้ความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และรองรับการขยายตัวของภูมิภาคตะวันออกที่มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ด้วย

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญาหลั กสู ตรนิ ติศาสตรบั ณ ฑิต มีความมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิ ตที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลั ก
กฎหมาย โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการปฏิบัติด้วยตนเองสามารถนาองค์ความรู้
ทางนิ ติ ศ าสตร์ ไปปรั บ ใช้ กั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงของสั งคมได้ อ ย่ างมี นิ ติ ทั ศ นะ 1 ถึ งพร้อ มด้ว ย
คุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
-ความสาคัญเนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ตั้งและพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ส่งผลให้สังคมเกิดความคาดหมาย
และคาดหวังต่อบทบาทของนักกฎหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งในแง่ของวิชาความรู้ ทักษะ
และคุณธรรมในระดับที่สูงมาก อีกทั้ง ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในยุคสมัยปัจจุบัน จึงมีกฎหมาย
พิเศษใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การศึกษาวิธีคิดในทางกฎหมายหรือนิติวิธีย่อมมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น
เพราะนิติวิธีจะเป็นรากฐานสาคัญที่จะทาให้นิ สิตสามารถต่อยอดการเรียนรู้และทาความเข้าใจกฎหมาย
ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาในระดับสูงขึ้นไป รวมถึงการต่อยอดนาไปใช้เพื่อประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ต่อไป นอกจากนี้ สภาวะความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ได้จากัดอยู่เพียง
ทนายความ อัยการ และผู้ พิพากษา ซึ่งเป็นวิชาชีพทางกฎหมายที่สาคัญอีกต่อไป หากแต่ในภาคธุรกิจ
เอกชนก็มีความต้องการผู้มีความรู้ทางกฎหมายและทักษะในการประกอบอาชีพอย่างเพียงพออีกด้วย
ดังนั้น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงมีความสาคัญ ในการผลิตนักกฎหมายที่มีความยืดหยุ่นมาก
ยิ่งขึ้น โดยจะยังคงเน้นการศึกษาในเชิงทฤษฎีหรือวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย และปรับ
ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งจะต้องเสริมทักษะในทางปฏิบัติที่จาเป็นสาหรับการประกอบวิชาชีพ
นักกฎหมายที่มีนิติทัศนะ คือ 1. จิตใจเป็นธรรม ซื่อตรงวิชาชีพ 2. รอบรู้และรู้รอบ เพราะมุมมองแต่ละ
วิช าชี พ มี ค วามคิ ด อ่ านต่ างกัน 3. เปิ ด ใจกว้างรับ ความเห็ น ต่ าง 4. ต้ อ งไม่ ติ ดยึ ด ทฤษฎี จนก้ าวไม่ ทั น
วิวัฒนาการโดยเฉพาะทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
1
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กฎหมายให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถต่อยอดเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปในภายภาคหน้า พร้อมถึงการ
เป็นนักกฎหมายที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ
-เหตุผลในการปรับปรุงเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมที่ ส าคั ญ ในทุ ก ด้ า นทั้ งการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัย และความเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการของสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยหลักสูตรได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่
คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒ นา
ความรู้และทักษะที่จาเป็นเฉพาะด้านสาขาวิชานิติศาสตร์ และทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติวิชาชีพ
การสร้างกลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่สร้างเอกลักษณ์ความเป็นนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เช่น วิชากฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ กฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายแรงงาน และสัมมนาประเด็นกฎหมายร่วมสมัย การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จริง
(การบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานสาหรับนักกฎหมาย) และมีความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพ
กฎหมายทันทีทสี่ าเร็จการศึกษา โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
ปัจจุบัน ประกอบกับการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 และเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มาควบรวมไว้ด้วยกัน
-วัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. ไม่นาความรู้กฎหมายไปแสวงหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และติดตามสถานการณ์
ปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
2. สามารถนาความรู้ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่จาเป็นและมี
ความสาคัญสาหรับการนาไปปรับใช้กับกฎหมายอื่น ๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรื อค้นคว้าวิจัย
หรือในการประกอบวิชาชีพ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ วิพ ากษ์ วิจารณ์ ทั้ งในปั ญ หาข้อเท็ จจริงปั ญ หาข้ อ
กฎหมายอย่างมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตร์อื่น และสามารถหาข้อยุติหรือเสนอทางเลือกโดย
คานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
4. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูล และเป็นกัลยาณมิตร มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
5. สามารถใช้เทคโนโลยี และสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพกฎหมายได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้มีทักษะที่
จาเป็นต่อการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ได้
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ภายในระยะเวลา 5 ปี

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. การสร้างแนวคิดการเป็นนักกฎหมาย
ที่สามารถปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้อง
กับสังคมยุคดิจิทัลให้กับอาจารย์ผู้สอน
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2. การพัฒนาทักษะการประเมินผลตาม
สมรรถนะของผู้สอน
3. การสร้างความตระหนักในความ
คาดหวังของผู้เรียน
4. การพัฒนาให้อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการได้รับการกาหนด
ตาแหน่งวิชาการ
2. การพัฒนาทักษะทาง 1. การจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะ
อารมณ์และสังคมของ
ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผู้เรียนทุกคนผ่าน
2. การฝึกทักษะความเป็นผู้นาและการ
กระบวนการเตรียมความ ทางานเป็นทีม
พร้อม การทางานและ
3. การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาใน
การจัดกิจกรรมนอกชั้น สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม
เรียนตลอดทุกปี
4. การทากิจกรรมเพื่อสังคม
การศึกษา โดยจัดทาให้
สาเร็จเป็นกระบวนการ
ทางานปกติภายใน
ระยะเวลา 3 ปี

1. การเข้าร่วมอบรมหรือพัฒนาการ
เป็นนักกฎหมายที่สามารถปรับใช้
กฎหมายให้สอดคล้องกับสังคมยุค
ดิจิทัล ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
3. การประชุมผู้ปกครอง นายจ้าง
และผู้เรียน
4. จานวนบุคลากรที่ได้รับการกาหนด
ตาแหน่งสูงขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 50

3. การเพิ่มโอกาสในการ
เข้าทางานของบัณฑิตใน
กลุ่มอาชีพที่ตรงสาขาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
ภายในระยะเวลา 5 ปี

1. จานวนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่ผู้เรียนเข้าไปทาสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. ผลการประเมินของผู้เรียนที่เลือก
ฝึกประสบการณ์ในองค์กรวิชาชีพทาง
กฎหมายอยู่ในระดับดี
3. จานวนรางวัลจากการเข้าร่วม
แข่งขันอย่างน้อย 1 รางวัล ต่อปี

1. การสร้างความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพทางกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. การสร้างแนวคิดการเป็นนักกฎหมาย
ที่มีนิติทัศนะ
3. การส่งเสริมการเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ

1. การจัดโครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง
2. การจัดกลุ่มการทางานในแต่ละ
รายวิชาเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อ
ภาคการศึกษา
3. การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้
และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้
ชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ชุมชนต่อปี
4. การผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ผู้เรียน
เลือกเองอย่างน้อยปีละครั้ง

9

4. การเพิ่มช่องทางการ
เรียนของผู้เรียนผ่านการ
จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น
และในรูปแบบออนไลน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของรายวิชาทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 5 ปี
5. การจัดทาความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิตกับ
ชุมชนภาครัฐ และ
ภาคเอกชนไม่ต่ากว่า 5
หน่วยงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปี

1. การเปิดหลักสูตรระยะสั้น
2. การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
3. การเปิดหลักสูตรออนไลน์

1. จานวนหลักสูตรระยะสั้นไม่น้อย
กว่า 5 หลักสูตร
2. จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตรไม่
น้อยกว่า 2 หลักสูตร
3. จานวนหลักสูตรออนไลน์ไม่น้อย
กว่า 1 หลักสูตร

1. การทาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
กฎหมาย
2. การทาความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การทาความร่วมมือกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน ร่วมถึงสถาบันการศึกษา

1. จานวนความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพทางกฎหมายอย่างน้อย 3
องค์กร
2. จานวนความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 5
ชุมชน
3. จานวนความร่วมมือกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน ร่วมถึงสถาบันการศึกษา
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน........3.......ภาค ภาคละ......8.........สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม .
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม .
.
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 นิสิตภาคปกติ
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของคณะรัฐศาสตร์และ
นิ ติศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย บู รพา ซึ่งจะประกาศให้ ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรือเป็ นไปตามดุล ยพิ นิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หรือคณะกรรมการอื่นที่เรียกชื่อทานองเดียวกัน
2.2.2 นิสิตภาคบัณฑิต
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขานิติศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวในการเรียน การจัดแบ่งเวลาในการศึกษา ขาดประสบการณ์ในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา
2.3.2 ทักษะการให้เหตุผลในการเขียนตอบข้อสอบทางกฎหมายที่เป็นอัตนัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดตารางเวลาให้คาแนะนาแก่นิสิต
2.4.2 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา และการสอนเขียนตอบข้อสอบ
กฎหมาย
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
 แบบชุดรายวิชา (Module system)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา การสะสมหน่วยกิต (Credit bank) และ
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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การสะสมหน่วยกิต (Credit bank) เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2562 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ไม่น้อยกว่า
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

129 หน่วยกิต
30
93
81
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างวิชาโทนิติศาสตรบัณฑิต (Minor in Law) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาโทบังคับ
11 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
สาหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์)
ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
จานวน 93 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
12 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต
9 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต
89510064
ภูมิบูรพา
3(2-2-5)
Wisdom of BUU
1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เรียน 1 รายวิชา
จานวน 2 หน่วยกิต
89510264
ความสุขและคุณค่าชีวิต
2(1-2-3)
Happiness and Values of Life
1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
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เรียน 1 รายวิชา จานวน 2 หน่วยกิต
89510364
การบริหารสุขภาวะทางกาย
2(1-2-3)
Physical Well-being Management
1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เรียน 1
รายวิชา จานวน 2 หน่วยกิต
89510564
การบริหารสุขภาวะทางจิต
2(1-2-3)
Psychological Well-being Management
2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก จานวน 12 หน่วยกิต เรียนรายวิชา
ให้ครบ 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 ให้เรียน 2 รายวิชา จานวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
89520164
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2(1-2-3)
Lateral Thinking Skill Development
89520264
กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2(1-2-3)
Thinking Process for Understanding Oneself and Others
2.2 ให้เรียน 2 รายวิชา จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
89520464
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
89520664
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3(2-2-5)
Experiential English
2.3 ให้เรียน 1 รายวิชา จานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
89520864
ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2(1-2-3)
Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต
จานวน 9 หน่วยกิต
3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จานวน 2 หน่วยกิต
89530064
โอกาสและความท้าทายในการทางานในโลกอนาคต
2(2-0-4)
Opportunities and Challenges for Future Careers
3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จานวน 7 หน่วยกิต
3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทางาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จานวน
4 หน่วยกิต ดังนี้ (จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเข้าถึงเนื้อหาทุก
รายวิชาได้ตลอดเวลา ไม่มีการจัดตารางสอน นิสิตเลือกรายวิชาได้ทุกภาคเรียน เข้ารับการประเมินผล
ได้ตลอดเวลา โดย Computer-based testing or Internet-based testing)
รายวิชาด้านเทคโนโลยี
89530164
ทักษะดิจิทัล
2(2-0-4)
Digital Skill
89531064
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
Creativity and Innovation for Social Development
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3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรกาหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน
1 รายวิ ช า จ านวน 3 หน่ วยกิ ต (จั ด การเรี ย นการสอนแบบ Project-based Learning ไม่ มี ก ารจั ด
ตารางสอน แต่จัดเป็นกิจกรรม Pitching) นิสิตจะลงวิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาในกลุ่ม 3.1 และ 3.2.1
ครบ 6 หน่วยกิต
89539964

การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
Creating Social Enterprises

3(0-0-9)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน 81 หน่วยกิต
วิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) แบ่งเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้

จานวน 93 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย
67810064
หลักพื้นฐานทางกฎหมาย
Basic Principles of Law
67810164
การใช้เหตุผลทางกฎหมาย
Legal Reasoning
67837364
นิติปรัชญา
Philosophy of Law
67840164
การใช้และการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law
67848164
การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพนักกฎหมาย
Preparation for Legal Profession
2. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง
67811164
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Law of Juristic Acts and Contract
67811264
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
Law of Wrongful Acts, Management of Affairs
without Mandate and Undue Enrichment
67821164
กฎหมายลักษณะหนี้
Law of Obligations
67821264
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
Property and Land Law
67821364
กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law
67821664
กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession

จานวน 9 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
จานวน 17 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3. กลุ่มวิชากฎหมายอาญา
67813164
กฎหมายอาญา 1
Criminal Law I
67813264
กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II
4. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
67814164
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Principles of Public Law
67814264
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institution
67824364
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
67824464
กฎหมายภาษีอากร
Tax Law
5. กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
67821464
กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
Law on Specific Contract I
67821564
กฎหมายลักษณะนิติบุคคลและองค์กรทางธุรกิจ
Juristic Person Law and Business Organization
67837164
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
67837464
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
Bankruptcy and Business Reorganization Laws
6. กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ
67835164
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Law of Civil Procedure
67835264
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
67845164
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Law of Evidence
7. กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
67836164
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
67846164
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law

จานวน 6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
จานวน 11 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
จานวน 10 หน่วยกิต
4(4-0-8)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
จานวน 9 หน่วยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
จานวน 6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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8. กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน
หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 13 หน่วยกิต
67827164
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
English for Lawyers
67836264
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
67837264
กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
67837564
กฎหมายพาณิชยนาวี
3(3-0-6)
Maritime Law
67849064
สัมมนาประเด็นกฎหมายร่วมสมัย
2(1-2-3)
Seminar on Contemporary Legal Issues
2.2) วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจาก 2 รูปแบบ
ดังนี้
67849164

2.2.1 รูปแบบที่ 1 การบูรณาการการเรียนรู้กับ
การทางานสาหรับนักกฎหมาย
จานวน 6 หน่วยกิต
การบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานสาหรับนักกฎหมาย
6(0-18-6)
Cooperative and Work Integrated Education for Lawyers

2.2.2 รูปแบบที่ 2 การศึกษาค้นคว้าวิจัยและสัมมนา จานวน 6 หน่วยกิต
สาหรับนิสิตที่ต้องการเลือกศึกษาในรูปแบบที่ 2 ตามข้อ 2.2.2 นั้น ให้นิสิตศึกษา
วิชาบังคับสาขาและวิชาบังคับเลือกสาขา ดังนี้
วิชาบังคับสาขา
จานวน 2 หน่วยกิต
67849264
การวิจัยทางนิติศาสตร์
2(1-2-3)
Legal Research
วิชาบังคับเลือกสาขา เลือกศึกษา 2 วิชา จากรายวิชา ดังนี้
จานวน 4 หน่วยกิต
67849364
สัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Seminar on Environmental Law
67849464
สัมมนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(1-2-3)
Seminar on Consumer Protection Law
67849564
สัมมนาการระงับข้อพิพาททางเลือก
2(1-2-3)
Seminar on Alternative Dispute Resolution
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โดยนิสิตที่เลือกรูปแบบที่ 1 และ 2 ต้องเลือกวิชาเลือกอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
-วิชาเลือกอื่น
67831164
กฎหมายเอกเทศสัญญา 2
Laws on Specific Contract II
67831264
กฎหมายประกันภัย
Law of Insurance
67831364
กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ
Law on negotiable instruments
67831464
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Consumer Protection Law
67834164
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
67837664
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
Laws on Real Estate Management
67837764
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
Competition Law
67837864
กฎหมายศุลกากร
Customs Law
67837964
กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
67838064
กฎหมายตลาดหลักทรัพย์
Law of Securities Exchange
67838164
กฎหมายขนส่งและโลจิสติกส์
Transport Law and Logistics
67838264
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Tourism Law
67838364
กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน
Investment Law
67838464
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์
Electronic Transaction Law
67842064
การระงับข้อพิพาททางเลือก
Alternative Dispute Resolutions (ADR)
67843064
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์
Economic and Computer Crimes
67843164
การสืบสวน สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์
Criminal Investigation and Forensic Science

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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67844064
67844164
67844264
67844364
67845264
67846264
67846364
67846464
67846564
67846664
67848264
67848364
67848464

กฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข
Medical and Public Health Law
กฎหมายยาเสพติด
Law on Narcotic

2(2-0-4)

กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
Local Administrative Law
กฎหมายการคลัง
Fiscal Law
ระบบศาลและหลักทัว่ ไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
Judicial System and General Principles of Procedural Law

2(2-0-4)

กฎหมายทะเล
Law of the Sea
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
International Organization Law
กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
Law of Association of South-East Asian Nations
(ASEAN)
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
Human Rights Law
กฎหมายเด็กและเยาวชน
Law of Juvenile Delinquency
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารทางกฎหมาย
French for Legal Communication
การว่าความและการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
Advocacy and Legal Counseling

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
จานวน 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอก ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(เอกสารแนบหมายเลข 7)
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หลักสูตรวิชาโทนิติศาสตร์
นิสิตวิชาเอกทุกสาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นวิชาโทต้องศึกษารายวิชา
เฉพาะด้านของสาขาวิชานิติศาสตร์ตามโครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาโท จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ
11 หน่วยกิต
วิชาโทเลือก
ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
วิชาโทบังคับ
67810064
หลักพื้นฐานทางกฎหมาย
Basic Principles of Law
67811164
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Law of Juristic Acts and Contract
67813164
กฎหมายอาญา 1
Criminal Law I
67814164
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Principles of Public Law

จานวน 11 หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาโทเลือก
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
67810264
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Everyday Life
67810364
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
67811264
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
2(2-0-4)
Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate
and Undue Enrichment
67813264
กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law II
67814264
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
Constitutional Law and Political Institution
67821164
กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Law of Obligations
67821264
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
3(3-0-6)
Property and Land Law
67821364
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
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67821464
67821564
67821664
67824364
67824464
67831164
67831464
67834164
67835164
67835264
67837164
67837264
67837964
67838464
67842064
67844264
67845164
67848264

กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
Law on Specific Contract I
กฎหมายลักษณะนิติบุคคลและองค์กรทางธุรกิจ
Juristic Person Law and Business Organization
กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
กฎหมายภาษีอากร
Tax Law
กฎหมายเอกเทศสัญญา 2
Laws on Specific Contract II
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Consumer Protection Law
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Law of Civil Procedure
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
กฎหมายแรงงาน
Labor Law
กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์
Electronic Transaction Law
การระงับข้อพิพาททางเลือก
Alternative Dispute Resolutions (ADR)
กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
Local Administrative Law
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Law of Evidence
กฎหมายเด็กและเยาวชน
Law of Juvenile Delinquency

4(4-0-8)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสสามตัวแรก
เลข 678
เลขรหัสตัวที่สี่
เลขรหัสตัวที่ห้า
เลข 0
เลข 1,2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7,8
เลข 9
เลขรหัสตัวที่หก
เลขรหัสสองตัวสุดท้าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
นิติศาสตร์
ชั้นปีที่เปิดสอน
หมวดวิชา ดังต่อไปนี้
หมวดกฎหมายพื้นฐาน
หมวดกฎหมายเอกชน
หมวดกฎหมายอาญา
หมวดกฎหมายมหาชน
หมวดกฎหมายวิธีสบัญญัติ
หมวดกฎหมายระหว่างประเทศ
หมวดกฎหมายพิเศษ
หมวดสัมมนา, วิจัย, สหกิจศึกษา
ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ห้า
ปีที่สร้างรายวิชา

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จานวนหน่วยกิตรวม 129 หน่วยกิต ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

89510064 ภูมิบูรพา
Wisdom of BUU
89520264 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
Thinking Process for Understanding
Oneself and Others
89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
Thai Languages Skills for Careers in
Contemporary Society
67810064 หลักพื้นฐานทางกฎหมาย
Basic Principles of Law
67810164 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย
Legal Reasoning
67813164 กฎหมายอาญา 1
Criminal Law I

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
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วิชาเลือกเสรี

67814164 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Principles of Public Law
XXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)
2(2-0-4)
รวม (Total)

18
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หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ

วิชาเลือกเสรี

89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต
Happiness and Values of Life
89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
67811164 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Law of Juristic Acts and Contract
67811264 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได้
Law of Wrongful Acts, Management of
Affairs without Mandate and Undue
Enrichment
67813264 กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II
67814264 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political
Institution
XXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
รวม (Total)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
18
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หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย
Physical Well-being Management
89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
Experiential English
67821164 กฎหมายลักษณะหนี้
Law of Obligations
67821264 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
Property and Land Law
67821364 กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law
67821464 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
Law on Specific Contract I
รวม (Total)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
18

24

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

วิชาเลือกเสรี

89510564 การบริหารสุขภาวะจิต
Psychological Well-being Management
89530064 โอกาสและความท้าทายในการทางานในโลก
อนาคต
Opportunities and Challenges for Future
Careers
67821564 กฎหมายลักษณะนิติบุคคลและองค์กรทางธุรกิจ
Juristic Person Law and Business
Organization
67821664 กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession
67824364 กฎหมายปกครอง
Administrative Law
67824464 กฎหมายภาษีอากร
Tax Law
67827164 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers
XXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
รวม (Total)

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

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
18

25

หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

89530164 ทักษะดิจิทัล
Digital Skill
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ฯ
Creativity and Innovation for Social
Development
67835164 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Law of Civil Procedure
67835264 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
67837164 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
67837264 กฎหมายแรงงาน
Labor Law
67837364 นิติปรัชญา
Philosophy of Law
รวม (Total)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
18
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หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
Lateral Thinking Skill Development
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
Creating Social Enterprises
67836164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
67836264 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Law
67837464 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
Bankruptcy and Business Rehabilitation
Laws
67837564 กฎหมายพาณิชยนาวี
Maritime Law
678xxx64 ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
รวม (Total)

2(1-2-3)
3(0-0-9)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
18
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หมวดวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

67840164 การใช้และการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law
67845164 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Law of Evidence
67846164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
67848164 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพนักกฎหมาย
Preparation for Legal Profession
67849064 สัมมนาประเด็นกฎหมายร่วมสมัย
Seminar on Contemporary Legal Issues
678xxx64 ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
678xxx64 ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
รวม (Total)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
15
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
กลุ่มสหกิจศึกษา

67849164 การบู รณาการการเรียนรู้กับ การท างาน
สาหรับนักกฎหมาย
Cooperative and Work Integrated
Education for Lawyers
รวม (Total)

6(0-18-6)

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

6

หรือ
หมวดวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
67849264 การวิจัยทางนิติศาสตร์
(วิชาเลือก)
Legal Research
กลุ่มการค้นคว้าทาวิจัย
(วิชาบังคับ)
(วิชาบังคับเลือก 2 วิชา) 67849364 สัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม
Seminar on Environmental Law
67849464 สัมมนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Seminar on Consumer Protection
Law
67849564 สัมมนาการระงับข้อพิพาททางเลือก
Seminar on Alternative Dispute
Resolution
รวม (Total)

2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6
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2) แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จานวนหน่วยกิตรวม 129 หน่วยกิต ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

89510064 ภูมิบูรพา
Wisdom of BUU
89520264 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
Thinking Process for Understanding
Oneself and Others
89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
Thai Languages Skills for Careers in
Contemporary Society
67810064 หลักพื้นฐานทางกฎหมาย
Basic Principles of Law
67810164 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย
Legal Reasoning
67813164 กฎหมายอาญา 1
Criminal Law I
67814164 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Principles of Public Law
รวม (Total)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16
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หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ

วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา

89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต
Happiness and Values of Life
89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
67811164 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Law of Juristic Acts and Contract
67813264 กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II
67814264 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political
Institution
XXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
รวม (Total)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Third Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
16

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

วิชาเลือกเสรี

67811264 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได้
Law of Wrongful Acts, Management of
Affairs without Mandate and Undue
Enrichment
XXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
รวม (Total)

2(2-0-4)

2(2-0-4)
4
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย
Physical Well-being Management
89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
Experiential English
67821164 กฎหมายลักษณะหนี้
Law of Obligations
67821264 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
Property and Land Law
67821364 กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law
67821464 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
Law on Specific Contract I
รวม (Total)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
18
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หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

หมวดวิชา

89510564 การบริหารสุขภาวะจิต
Psychological Well-being Management
89530064 โอกาสและความท้าทายในการทางานในโลก
อนาคต
Opportunities and Challenges for Future
Careers
67821664 กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession
67824364 กฎหมายปกครอง
Administrative Law
67824464 กฎหมายภาษีอากร
Tax Law
67827164 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers
รวม (Total)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Third Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
14

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

วิชาเลือกเสรี

67821564 กฎหมายลักษณะนิติบุคคลและองค์กรทาง
ธุรกิจ
Juristic Person Law and Business
Organization
XXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
รวม (Total)

2(2-0-4)

2(2-0-4)
4
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หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

89530164 ทักษะดิจิทัล
Digital Skill
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ฯ
Creativity and Innovation for Social
Development
67835164 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Law of Civil Procedure
67835264 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
67837164 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
67837264 กฎหมายแรงงาน
Labor Law
รวม (Total)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
16

34

หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

หมวดวิชา

89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
Lateral Thinking Skill Development
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
Creating Social Enterprises
67836164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
67836264 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Law
67837464 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
Bankruptcy and Business Rehabilitation
Laws
67837564 กฎหมายพาณิชยนาวี
Maritime Law
รวม (Total)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Third Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

2(1-2-3)
3(0-0-9)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
16

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)
วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

67845164 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Law of Evidence
678xxx64 ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

2(2-0-4)
2(2-0-4)
รวม (Total)

4
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หมวดวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

67840164 การใช้และการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law
67837364 นิติปรัชญา
Philosophy of Law
67846164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
67848164 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพนักกฎหมาย
Preparation for Legal Profession
67849064 สัมมนาประเด็นกฎหมายร่วมสมัย
Seminar on Contemporary Legal Issues
678xxx64 ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
678xxx64 ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
รวม (Total)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
15

36

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
กลุ่มสหกิจศึกษา

67849164 การบู รณาการการเรียนรู้กับ การท างาน
สาหรับนักกฎหมาย
Cooperative and Work Integrated
Education for Lawyers
รวม (Total)

6(0-18-6)

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

6

หรือ
หมวดวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
67849264 การวิจัยทางนิติศาสตร์
(วิชาเลือก)
Legal Research
กลุ่มการค้นคว้าทาวิจัย
(วิชาบังคับ)
(วิชาบังคับเลือก 2 วิชา) 67849364 สัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม
Seminar on Environmental Law
67849464 สัมมนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Seminar on Consumer Protection
Law
67849564 สัมมนาการระงับข้อพิพาททางเลือก
Seminar on Alternative Dispute
Resolution
รวม (Total)

2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6

37

3) แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) จานวนหน่วยกิตรวม 93 หน่วยกิต
ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

หมวดวิชา

67810064 หลักพื้นฐานทางกฎหมาย
Basic Principles of Law
67810164 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย
Legal Reasoning
67811164 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Law of Juristic Acts and Contract
67813164 กฎหมายอาญา 1
Criminal Law I
67814164 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Principles of Public Law
รวม (Total)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

67813264 กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II

3(3-0-6)

67814264 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political
Institution
67821164 กฎหมายลักษณะหนี้
Law of Obligations

3(3-0-6)

67821364 กฎหมายลักษณะครอบครัว
Family Law

3(3-0-6)

67821464 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
Law on Specific Contract I

4(4-0-8)
รวม (Total)

3(3-0-6)

16
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หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Third Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

หมวดวิชา

67811264 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได้
Law of Wrongful Acts, Management of
Affairs without Mandate and Undue
Enrichment
67821564 กฎหมายลักษณะนิติบุคคลและองค์กรทาง
ธุรกิจ
Juristic Person Law and Business
Organization
รวม (Total)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

2(2-0-4)

2(2-0-4)

4

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

67821264 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
Property and Land Law
67821664 กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession
67824464 กฎหมายภาษีอากร
Tax Law
67827164 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers
67835164 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Law of Civil Procedure

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
รวม (Total)

14
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หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

หมวดวิชา

67824364 กฎหมายปกครอง
Administrative Law
67835264 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
67836164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
67836264 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Law
67837264 กฎหมายแรงงาน
Labor Law
รวม (Total)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Third Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)
วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

67837164 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
67845164 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Law of Evidence
678xxx64 ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
รวม (Total)

6
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หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

วิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

หมวดวิชา

67837464 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
Bankruptcy and Business Rehabilitation
Laws
67837564 กฎหมายพาณิชยนาวี
Maritime Law
67840164 การใช้และการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law
67837364 นิติปรัชญา
Philosophy of Law
678xxx64 ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
678xxx64 ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
รวม (Total)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
13
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)

67846164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
67848164 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพนักกฎหมาย
Preparation for Legal Profession
67849064 สัมมนาประเด็นกฎหมายร่วมสมัย
Seminar on Contemporary Legal Issues
กลุ่มวิชาสัมมนา 67849364 สัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม
Seminar on Environmental Law
67849464 สัมมนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
Seminar on Consumer Protection Law
67849564 สัมมนาการระงับข้อพิพาททางเลือก
Seminar on Alternative Dispute
Resolutions (ADR)
รวม (Total)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
13
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3) แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิชาโทนิติศาสตร์ จานวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต ดังนี้
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาโทบังคับ

67810064 หลักพื้นฐานทางกฎหมาย
Basic Principles of Law
67814164 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Principles of Public Law

2(2-0-4)
3(3-0-6)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

5
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาโทบังคับ

หมวดวิชา

67811164 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Law of Juristic Acts and Contract
67813164 กฎหมายอาญา 1
Criminal Law I
รวม (Total)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาโทเลือก

678xxx64
678xxx64
678xxx64

ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
รวม (Total)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

8
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ส าหรั บ อาจารย์ พิ เศษจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิ บั ติ งานในสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ โดยจะเชิ ญ อาจารย์ พิ เศษจากสถาบั น การศึ ก ษาทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมตลอดถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การจัดการเรียนการสอนของหลักสู ตรในรายวิชา 67849164 การบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างานส าหรั บ นั ก กฎหมาย จ านวน 6 หน่ ว ยกิ ต ในภาคปลายชั้ น ปี ที่ 4 มี ลั ก ษณะร่ ว มผลิ ต ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) โดยทาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับหน่ วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน ตลอดภาคการศึกษา โดย
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการนั้น และจะต้องจัดทารายงานการฝึก
ประสบการณ์ ที่ ได้ เรี ย นรู้ จ ากการฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ งในด้ า นความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skills) และเจตคติ
(Attitudes) เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลร่วมกับการประเมินจาก
หน่วยงานสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :
การบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานสาหรับนักกฎหมาย ทางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ารับการฝึกสหกิจอย่าง
ถูกต้อง
4.1.2 ความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของกฎหมาย
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษาได้
4.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณในการนากฎหมายไป
ใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด และการเขียน เป็นอย่างดี
(2) มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และทางานเป็นทีมได้
4.1.5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบท
กฎหมายหรือคาพิพากษา
(2) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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4.1.6 ทักษะปฏิบัติ
(1) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : รายวิชาการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานสาหรับนัก
กฎหมาย กาหนดให้นิสิตจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16
สัปดาห์ หลังจากการลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษา - ปี 5.4 จานวนหน่วยกิต : 5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
นักกฎหมายที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับกับการปรับใช้กฎหมายใน
สถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านกฎหมายเพื่อฝึกทักษะการค้นคว้า
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- กาหนดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ในแต่ละชั้นปี
การศึกษา

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education learning outcomes: GELO)
GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย
GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหา
สังคม ต่อต้านการทุจริต
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GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และของโลก
GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม
GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในพหุวัฒนธรรม และแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
GELO8 สามารถทางานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้ง
นาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
หมวดวิชาเฉพาะ (Program learning outcomes: PLO)
PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9
PLO10
PLO11
PLO12
PLO13
PLO14

ไม่นาความรู้กฎหมายไปแสวงหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ติดตามสถานการณ์ปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายเฉพาะ และ
แนวคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยขององค์การตุลาการได้
สามารถนาทฤษฎี หลักการแนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริง
ค้นคว้าเพื่อการวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
สามารถค้นหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย
สามารถใช้และตีความกฎหมายโดยคานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง เพื่อนาไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออกหรือ
ทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างของ
ความเห็น
ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และสามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์
สามารถสื่อสารและนาเสนอโดยใช้ภาษาทางกฎหมายที่ทาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย และสามารถใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
กฎหมาย และการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพของนักกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes: YLO)
นิสิตภาคปกติ (ศึกษา 4 ปี)
ปีที่ 1 นิสิตสามารถอธิบายหลักกฎหมายพื้นฐานได้
ปีที่ 2 นิสิตสามารถค้นหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
ปีที่ 3 นิสิตสามารถใช้และตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี
ปีที่ 4 นิสิตสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาข้อเท็จปัญหาข้อกฎหมายอย่างมีความเชื่อมโยง
หรือบูรณาการกับศาสตร์อื่น และสามารถหาข้อยุติหรือเสนอทางเลือกโดยคานึงถึงหลักความ
ยุติธรรมและหลักนิติธรรม
นิสิตภาคบัณฑิต (ศึกษา 3 ปี)
ปีที่ 1 นิสิตสามารถอธิบายหลักกฎหมายพื้นฐานได้
ปีที่ 2 นิสิตสามารถค้นหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง สามารถใช้และตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี
ปีที่ 3 นิสิตสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาข้อเท็จปัญหาข้อกฎหมายอย่างมีความเชื่อมโยง
หรือบูรณาการกับศาสตร์อื่น และสามารถหาข้อยุติหรือเสนอทางเลือกโดยคานึงถึงหลักความ
ยุติธรรมและหลักนิติธรรม
4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ทักษะการ
ทักษะ
TQF
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
คุณธรรม
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
ความรู้
ระหว่างบุคคล
GELO
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสาร และการ
และความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
GELO1

GELO2

GELO3

GELO4

GELO5

GELO6

GELO7

GELO8
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GELO9
GELO10

4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
TQF
PLOs

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

1.2

ความรู้

2.1

2.2

PLO1 ไม่นา

ความรู้กฎหมาย
ไปแสวงหา
ประโยชน์ในทาง
ที่ไม่ถูกต้อง
PLO2 ติดตาม

สถานการณ์
ปัญหากฎหมายที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่น
สังคม และ
ประเทศชาติ
PLO3 สามารถ

อธิบายทฤษฎี
หลักการ แนวคิด
บทบัญญัติของ
กฎหมายพื้นฐาน
กฎหมายเฉพาะ
และแนวคา
พิพากษาหรือคา
วินิจฉัยของ
องค์การตุลาการ
ได้
PLO4 สามารถ

นาทฤษฎี
หลักการแนวคิด

ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

5.5

ทักษะ
ปฏิบัติ
6.1
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TQF
PLOs

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

บทบัญญัติของ
กฎหมายไปปรับ
ใช้กับปัญหา
ข้อเท็จจริง
PLO5 ค้นคว้า
เพื่อการวิจัยอย่าง
มีนิติทัศนะควบคู่
กับคุณธรรม และ
สามารถบูรณา
การเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้
PLO6 สามารถ
ค้นหา วิเคราะห์
สังเคราะห์
ข้อเท็จจริงและ
ข้อมูล เพื่อ
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย
PLO7 สามารถใช้
และตีความ
กฎหมายโดย
คานึงถึงหลัก
ความยุติธรรม
และหลักนิติธรรม
PLO8 สามารถ
วิพากษ์ วิจารณ์
สนับสนุน โต้แย้ง
เพื่อนาไปสู่ข้อยุติ
และการเสนอ

1.2

ความรู้

2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4











3.5

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

5.5

ทักษะ
ปฏิบัติ
6.1
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TQF
PLOs

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

ทางออกหรือ
ทางเลือกได้อย่าง
รอบด้านและเป็น
กัลยาณมิตร
PLO9 สามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
มีความใฝ่รู้
ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย สังคม
เศรษฐกิจ
การเมือง เพื่อ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
PL10 สามารถ
ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
อย่างใส่ใจและให้
เกียรติแก่กัน และ
ยอมรับความ
แตกต่างของ
ความเห็น
PLO11 ใช้สิทธิ
เสรีภาพโดยไม่
กระทบผู้อื่น และ
สามารถปรับตัว
ในสังคมที่มีความ
หลากหลาย มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์
PLO12 สามารถ

1.2

ความรู้

2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3



 

 

  

5.4

5.5

ทักษะ
ปฏิบัติ
6.1
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TQF
PLOs

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

สื่อสารและ
นาเสนอโดยใช้
ภาษาทาง
กฎหมายที่ทาให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
และสามารถใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ที่เหมาะสม
PLO13 สามารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ
ในการค้นคว้าเพื่อ
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
กฎหมาย และ
การประกอบ
วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
PLO14 สามารถ
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิชาชีพ
ของนักกฎหมาย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.2

ความรู้

2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

5.5

 

ทักษะ
ปฏิบัติ
6.1
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ การจัดทาหลักสูตร การจัดการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล
จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านดังนี้
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติ ที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปัญหา กฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคาพิพากษาหรือ
คาวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ
(2) สามารถนาความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย ไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น
หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มคอ.1
5.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาอันเป็นทักษะที่สาคัญ
ของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
(2) มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหา หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
(3) มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข หรือ จานวน ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการทาความเข้าใจ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น
(4) มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอื่น อันเป็นทักษะที่สาคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
เพื่อนาไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือก ได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
(5) ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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5.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่างของความเห็น
(3) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน
(4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีจิตสานึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
5.5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย
(2) มีความสามารถในการสื่อสารและการนาเสนอ ตลอดจนการตั้งคาถาม หรือการตอบคาถามที่ชัดเจนทาให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย
(3) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
(4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การสื่อสารระหว่างบุคคลและในการประกอบวิชาชีพ
หรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี
(5) มีทักษะในการค้นหา ทาความเข้าใจ และนาไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือจานวนสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุง
พัฒนากฎหมาย และกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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5. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามโดยเฉพาะเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และความเป็น
ไทย ควบคู่กับเนื้อหาวิชา
2) สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ให้นิสิตมีวินัยในตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบ
โดยมอบหมายให้ทางานรายบุคคลและทางานเป็นกลุ่ม
ร่วมถึงอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ
ของสังคมเพื่อให้นิสิตเข้าใจ ร่วมเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน เหตุผล
และความถูกต้อง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
สังคม และประชาคมโลก
1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสาคัญ
2. ด้านความรู้
GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ
รายวิชา
ภาคตะวันออก และของโลก
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้น
การปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อนาความรู้
มาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับ
รายวิชาโดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ศาสตร์ ตนเอง สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด
ที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นไทย เช่น
ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระทาการทุจริตใน
การเรียนและการสอบประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงการเป็นผู้มี
วัฒนธรรมไทย
2) ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของ
นิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงประเมินและ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีจากการอภิปราย
การแสดงความคิดเห็น ผลงานและการนาเสนอ
ผลงาน
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการปฏิบัติ
ของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทา
กิจกรรม การนาเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน และ
การทดสอบ
2) ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา
การนาเสนอผลงาน และการสะท้อนผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
บูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ
ในการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสาคัญ ที่ฝึก
ให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด
เพื่อประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และหรือ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่
เป็นปัญหา/ความต้องการของชุมชน สังคม และ
วิกฤตของประเทศ โดยการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
เพื่อวางแผน ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
เพิ่มโอกาสและมูลค่า สร้างอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ
1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
ความรับผิดชอบ
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ ผู้ตาม การทางานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้
ทางานร่วมกับผู้อื่นในพหุวัฒนธรรม และแสดง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรม
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
องค์กรในการทากิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ
GELO8 สามารถทางานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นา
2) สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
เหมาะสมกับการทางานร่วมกับผู้อื่นและฝึกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านการ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤต
ของประเทศในบริบทของความเป็นไทย ด้วยการ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้
กระบวนการแก้ปัญหา การนาเสนอรายงาน ประเมิน
จากผลงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสิตระหว่างการเรียนการสอน การทากิจกรรม
ผลงาน และการนาเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบ
ส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และการทางานเป็นทีม
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
แสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย
รวมทั้งนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
อภิปราย ระดมความคิด และบทบาทสมมติ
1) เน้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ใน
การแสวงหาข้อมูลและความรู้ ฝึกการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบบทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก
และอื่น ๆ รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
และมีวิจารณญาณ สามารถนาความรู้มาประยุกต์
ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และนาเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้
2) จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอื่นเพื่อการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้นาเสนอ
ผลงานการศึกษาค้นคว้าผ่านการพูดและการเขียน
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจาก
การนาความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการตอบคาถามหรือ
การแก้ปัญหา
2) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เพื่อสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง เช่น ผัง
กราฟิก บทความวิชาการ บทความวิจัย วารสาร
และการเสนอผลงานในที่ประชุม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
PLO1 ไม่นาความรู้กฎหมายไปแสวงหา
ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
PLO2 ติดตามสถานการณ์ปัญหากฎหมายที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1) สร้างวัฒนธรรมองค์กร สอดแทรกความรู้และ
กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยทา
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพนักกฎหมาย
2) อภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ต่าง ๆ ของกฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด
ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
นักกฎหมาย เช่น ประเมินจากพฤติกรรม
ที่ไม่กระทาการทุจริตในการเรียนและการสอบ
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2) ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของ
นิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินจากการรับฟังความคิดเห็นในการ
อภิปรายและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4) สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน และการเข้า
ร่วมกิจกรรม

2. ด้านความรู้
1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสาคัญโดยวิธีการ
PLO3 สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการ แนวคิด
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการปฏิบัติ
จั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
ห
่
ี
ลากหลายเพื
่
อ
ส่
ง
เสริ
ม
การพั
ฒ
นา
บทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายเฉพาะ และ
ของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทา
ความรู
ค
้
วามเข้
า
ใจตามจุ
ด
เน้
น
ของรายวิ
ช
า
แนวคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยขององค์การตุลาการ
กิจกรรม การนาเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมใน
2)
จั
ด
การเรี
ย
นรู
โ
้
ดยใช้
ป
ญ
ั
หาเป็
น
ฐาน
เน้
น
การ
ได้
ชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน และ

56
ผลลัพธ์การเรียนรู้
PLO4 สามารถนาทฤษฎี หลักการแนวคิด
บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหา
ข้อเท็จจริง
PLO5 ค้นคว้าเพื่อการวิจัยอย่างมีนิติทัศนะ
ควบคู่กับคุณธรรม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยง
กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
PLO6 สามารถค้นหา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย
PLO7 สามารถใช้และตีความกฎหมายโดย
คานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
PLO8 สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง
เพื่อนาไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออกหรือทางเลือก
ได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
PLO9 สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
PLO10 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างของ
ความเห็น
PLO11 ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อนาความรู้มา
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับ
รายวิชา การเรียนรู้การวิจัยทางนิติศาสตร์
3) จัดการเรียนรู้จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
การศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
การทดสอบ
2) ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา
และการนาเสนอผลงาน/วิจัย
3) ประเมินจากผลที่นิสิตได้รับจากการศึกษาดูงาน
และการฝึกงาน

1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสาคัญ ที่ฝึกให้
นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด
เพื่อประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในประเด็นที่
เป็นปัญหาของชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศ
โดยการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อวางแผน ออกแบบ
และตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบท
ของสถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

1) ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการ
แก้ปัญหา การนาเสนอรายงาน ประเมินจากผลงาน
หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการสอบ

1) สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับการทางานร่วมกับผู้อื่นและฝึกเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านการแก้ปัญหา
หรือสถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤตของ
ประเทศในบริบทของความเป็นไทย ด้วยการอภิปราย

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตระหว่างการเรียนการสอน การทากิจกรรม
ผลงาน และการนาเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบ
ส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
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สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO12 สามารถสื่อสารและนาเสนอโดยใช้ภาษา
ทางกฎหมายที่ทาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย และสามารถใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม
PLO13 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
ในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
กฎหมาย และการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

6. ด้านทักษะปฏิบัติ
PLO14 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพของ
นักกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ระดมความคิด และบทบาทสมมติ
2) จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
ผู้ตาม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ในการ
ทากิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1) เน้นให้นิสิตใช้วิธีการต่าง ๆ และเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
บทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก และอื่น ๆ รวมทั้ง
การเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ
สามารถนาความรู้มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้
2) จัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active
Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน ส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้นาเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้าผ่านการพูดและการเขียนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล

1) ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจากการนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการตอบคาถามหรือการ
แก้ปัญหา
2) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
สื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง เช่น ผังกราฟิก
บทความวิชาการ บทความวิจัย วารสาร และ
การเสนอผลงานในที่ประชุม
3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอด้วยการ
พูดและ/หรือการเขียนในการสอบ

1) เน้นการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบสัมมนา
ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทาง

1) ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอการ
ประยุกต์ใช้กฎหมายพิเศษ และการแสดงออกด้าน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กฎหมาย ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยบุคลิกภาพของนัก ทักษะการพูดที่น่าเชื่อถือของนักกฎหมาย
กฎหมายที่ดี
2) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน โดย
2) รายงานผลการประเมินการทางานของนิสิต
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสถานประกอบการภาครัฐ เอกชน และชุมชน
กับการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น (รายละเอียดของข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555) ดังนี้
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งคิด
เป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลาดับ
1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา เช่น สหกิจศึกษาจะให้คะแนนเป็น S ซึง่
หมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 คณะกรรมการที่ภาควิชาและ/หรือคณะแต่งตั้งพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ การวัดและ
การประเมินผลให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
2.2 การทวนสอบคะแนนและค่าระดับขั้นคะแนน (เกรด) ของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของ
ภาควิชาหรือคณะกรรมการที่และ/หรือคณะภาควิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 เกณฑ์อื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) หลักสูตรร่วมกับภาควิชาและคณะจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัย คณะ รวมทั้ง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้
มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์ใหม่
(2) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสองหลักสูตร
คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่าน
การอบรมหลังจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
สอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒ นาการของ
ผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้อง
อบรมปีละ 1 ครั้ง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ
(2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในการบริหารจัดการหลั กสูตรดาเนินการผ่านคณะกรรมการประจา
หลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขานิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่
สัมพันธ์กับสาขานิติศาสตร์เป็นกรรมการ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ภายใต้การกากับดูแลของหัวหน้า
ภาควิ ช าและคณบดี ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการและให้มีความสอดคล้องกับปรัช ญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
หลักสูตรมีการดาเนินงานโดยมีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ.5 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา จัดทารายงานผลการดาเนการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา โดยใช้ระบบเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา
CUPT QA และรายงานผลตามระบบ AUN QA
2. บัณฑิต
หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน
มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่ างน้อย 5 ด้านคือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะการ
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วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตจาก
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
สาหรับการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้มีการสารวจ
จากบัณฑิตที่มีงานทาหรือมีกิจการของตนเองนับจากวันที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งการมีงานทานับกรณีการ
ทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้
3. นิสิต
1. การรับนิสิต คณะกรรมการประจาหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและแผนการรับ
นิสิตโดยเสนอต่อคณะเพื่อพิจารณา ดังนี้
(1.1) จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและแนวคิด
ของหลั กสูตรที่เน้ น การเรียนการสอนด้านการพัฒ นาอุตสาหกรรมแถบภาคตะวันออก และอัตราส่ วน
อาจารย์ต่อนิสิต ซึ่งได้กาหนดจานวนรับนิสิตจานวน 253 คน
(1.2) เกณฑ์การรับนิสิตมีการพิจารณาโดยการรับนิสิตภาคปกติ ผ่านกระบวนการและหลักเกณฑ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้จัดเตรียมความพร้อมแก่
นิสิตก่อนเข้าศึกษาโดยร่วมกับภาควิชาฯและคณะฯจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เตรียมพร้อมก่อนเริ่ม
การศึกษา มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกความเป็นระเบียบวินัย , กิจกรรมการใช้ระบบ
ทะเบียนและการลงทะบียน, กิจกรรมแนะแนวการใช้ชีวิตและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย, การส่งเสริม
การทากิจกรรมและชุมนุมต่าง ๆ แก่นิสิต และการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาต่าง ๆ ทั้งด้าน
วิช าการ การแนะแนวทางการเขี ย นตอบข้ อ สอบกฎหมาย รวมถึ งด้ านชี วิ ต ส่ ว นตั ว และอื่ น ๆ เป็ น
รายบุคคลด้วย นอกจากนี้ในการปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่อาจารย์ป ระจาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้
ชี้แจงโครงสร้าง เนื้อหารายวิชาต่าง ๆ และแผนการศึกษาตามหลักสูตรให้นิสิตได้ทราบและเตรียมพร้อม
สาหรับการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต่อไป
3. การควบคุ ม การดู แ ลการให้ ค าปรึ ก ษาวิ ช าการและแนะแนวแก่ นิ สิ ต ในระดั บ ปริญ ญาตรี
คณะกรรมการประจาหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิตในหลักสูตร ดังนี้
(3.1) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกคนโดยควบคุมให้จานวนนิสิตต่อ
อาจารย์ที่ป รึกษาอยู่ ในสั ดส่ วนที่เป็ น ไปตามเกณฑ์ โดยกาหนดให้ อาจารย์ 1 ท่านทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาต่อจานวนนิสิต 50 คน
(3.2) อาจารย์ ที่ป รึกษาให้ ป ฏิ บัติ ห น้าที่ของอาจารย์ที่ ปรึกษาทั้งด้านวิช าการและด้านปั ญ หา
ส่วนตัวแก่นิสิตตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี
(3.3) กาหนดให้มีชั่วโมงให้คาปรึกษาของอาจารย์แต่ละท่านตามวันและเวลาที่แน่นอน รวมทั้ง
กาหนดช่องทางอื่นๆในการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม เช่น ทางโทรศัพท์ในกรณีเร่งด่วน หรือทาง E-mail
(3.4) มีฐานข้อมูลประวัตินิสิต ผลการศึกษานิสิตทุกคน ทั้งนี้ให้ใช้ฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน
และสถิตินิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพื่อนามาใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงในด้านการเรียนและความ
ประพฤติอื่น ๆ
4. การคงอยู่ และการสาเร็จการศึกษา หลั กสูตรเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน จานวน
รับเข้าของนิสิต จานวนนิสิตที่คงอยู่ และจานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
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5. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต หลักสูตรมีการสารวจความพึงพอใจของ
นิสิตในหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และประเมินการสอนของ
อาจารย์อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง สาหรับกระบวนการอุทธรณ์ของนิสิตในกรณีต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
4. อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของภาควิชานิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรเริ่มจากการรับเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ โดยภาควิ ชาฯจะ
วิเคราะห์อัตรากาลังอาจารย์ประจาภาควิชาและกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะต้องมีคุณวุฒิตรงใน
สาขาวิชานิติสาสตร์เสนอต่อคณะ ฯ เพื่อให้จัดทาแผนขอกรอบอัตรากาลังและให้คณะกรรมการประจา
คณะ ฯ มีมติเห็นชอบจากนั้นดาเนินการขอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราและประกาศรับสมัครและ
คัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556
เมื่อมีการคัดเลื อกอาจารย์เข้าเป็นอาจารย์ประจาภาควิช า ฯ แล้ว อาจารย์จะต้องเข้ารับการ
ปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับทักษะการสอน การวัดผล และภาระงานอื่นที่มหาวิ ทยาลัย
กาหนด นอกจากนี้ยังต้องได้รับการอบรมจากคณะฯเกี่ยวกับภาระงานต่าง ๆ ตามภารกิจของภาควิชา ฯ
และคณะ ฯ หลังจากเริ่มปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 6 เดือนคณะฯจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ๆ ละ 3 เดือนและเมื่อผ่านการประเมินแล้วจะมี การประเมินผล
การปฏิบัติงานตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือต่อสัญญาจ้างเป็นประจาทุกปี
เมื่อมีอาจารย์ประจาภาควิชาแล้ว ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะมี
การดาเนินการดังนี้
1. อาจารย์ประจาภาควิชาทุกคนโดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นประธานประชุมหารือกันเพื่อกาหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
1.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขานิติศาสตร์
1.3 มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา/เนื้อหา
ในหลักสูตร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการ
ก่อน
2. กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อภาควิ ชาฯคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ในข้อ 1. แล้วจะต้องดาเนินการ ดังนี้
2.1 ภาควิชา ฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของคณะ ฯ
2.2 ฝ่ายวิชาการของคณะฯพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิ ตาแหน่ง ทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ หากพบความไม่ถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะส่งกลับให้ภาควิชา ฯ พิจารณา
ใหม่ แต่ ห ากถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นในทุ ก เรื่ อ ง ฝ่ า ยวิ ช าการของคณะ ฯ จะด าเนิ น การเสนอรายชื่ อ ให้
คณะกรรมการประจาคณะ ฯ ให้ความเห็นชอบและดาเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่ อให้
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
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3. แผนการดาเนิน การ ในกรณี ที่อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบจานวน 5 คนในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่งอาจเกิดขึ้นใน 2 กรณีคือ
3.1 กรณีที่ทราบล่วงหน้า เช่น เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อหรือลาออก กรณี นี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ ต้องประชุมหารือกันกาหนดแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
เพื่อทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะว่างลง โดยอาศัย 2 แนวทางตามลาดับคือ
(ก) คัดเลือกจากอาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรใด ๆ
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1.
(ข) หากไม่ มี อ าจารย์ ป ระจ าภาควิช าที่ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ 1.
หรือไม่มีอาจารย์ประจาที่ยังมิได้ประจาหลักสูตรใด ๆ จะต้องเสนอเรื่องต่อภาควิชาเพื่อขอ
เปิดกรอบอัตราอาจารย์ประจาภาควิชาตามกระบวนการที่กล่าวแล้วข้างต้น
3.2 กรณีที่ไม่ทราบล่วงหน้า เช่น เสียชีวิต กรณีนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องประชุม
หารือกันโดยอาศัย 2 แนวทางในข้อ 3.1(ก) 3.1(ข) ตามลาดับ ในการดาเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรใหม่เพื่อทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะว่างลง
ทั้ง 2 กรณี กระบวนการทั้ งหมดต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 3 เดือนหลังมีอาจารย์
ประจาหลักสูตรว่างลง
4. การบริหารอาจารย์ มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาคณาจารย์ในเรื่องจานวน
และคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจัดทาแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาคณาจารย์
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งทุนการศึกษา
ต่อและกองทุนวิจัยแก่อาจารย์ สาหรับระดับคณะ ฯ ซึ่งกากับดูแลภาควิชานิติศาสตร์และหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตนั้น ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงและ
ปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงพัฒ นางานวิจัยและการเรียนการสอน รวมถึงมีการกาหนดภาระงานและ
แรงจูงใจให้กับอาจารย์ผู้สอนซึ่งสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
กาหนดภาระงานขั้น ต่าตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยบู รพาว่าด้ว ยมาตรฐานภาระงานทางวิช าการของ
คณาจารย์ พ.ศ. 2553 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถกาหนดภาระงานของตนเองที่ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อจัดสรรเวลาให้กับการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองด้านวิชาการได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสันทนาการเพื่อเชื่อมความสามัคคี
ในองค์การ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. หลั ก คิ ด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีระบบกลไกในการออกแบบหลักสูตรและมีการนา
ระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติเพื่อออกแบบหลั กสูตร (การปรับปรุงหลักสูตร) และสาระรายวิชาในหลักสูตร
โดยมีการทาวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรฯ จัดทาแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวิพากษ์หลักสูตร จากนั้นจึง
นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ห ลักสู ตรที่จั ดทาขึ้น ได้มีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎี เพื่อตอบสนองต่อสภาพสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกที่มีความเจริญทาง
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เศรษฐกิจ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม และอยู่บนพื้นฐานของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการกาหนด
รายวิชาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และเน้นศาสตร์ทางทะเลชายฝั่งตะวันออก
2. การปรับ ปรุงหลั กสูตรให้ ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิช านั้น ๆ หลั กสูตรนิติ
ศาสตรบั ณ ฑิตได้จัดให้ มีกระบวนการประเมินวิจัยหลั กสู ตรเพื่อดาเนินการปรับปรุง หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ได้ดาเนิน การตามขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้กล่าวข้างต้น โดยในการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ได้คานึงถึงบริบทแห่งความเป็น ภูมิภาคตะวันออกจึงมีการออกแบบ
รายวิชาที่เน้นในเรื่องกฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน
รวมถึงกลุ่มวิชาเลือกที่มีรายวิชาเกี่ยวกับกฎหมายในยุคดิจิทัลเพื่อรองรับกับปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้น
ในยุคปัจจุบันให้มากขึ้นด้วย
3. การพิจารณากาหนดผู้สอน หลักสูตรฯได้วางระบบการพิจารณากาหนดผู้สอน ดังต่อไปนี้
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยมี
หลักเกณฑ์ คือ
1.1 พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ความรู้ค วามช านาญ ประสบการณ์ ท างานและผลงานวิช าการของ
อาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละเทอม
1.2 พิจารณาผลการประเมินการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 กรณีที่อาจารย์
ผู้สอนท่านใดมีผลการประเมินการสอนเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์จะต้องพิจารณาให้สอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ท่านอื่นในบางหัวข้อ
1.3 สาหรับบางรายวิชาที่ต้องการให้นิสิตได้เรียนจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ และเปิด
โอกาสให้นิสิตได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ จะมี
การเชิญอาจารย์พิเศษมาเป็นผู้สอน เช่น ผู้พิพากษา อัยการ โดยเฉพาะในรายวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ
เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2556
1.4 พิจ ารณาในเรื่องที่นิ สิ ตควรได้เรียนรู้กับอาจารย์ที่มีความหลากหลาย ดังนั้นจะพิ จารณา
กาหนดอาจารย์ผู้สอนกระจายไปยังรายวิชาต่างๆในวิชาบังคับไม่ควรสอนเกิน 1 รายวิชาสาหรับนิสิตในชั้น
ปีเดียวกันต่อภาคการศึกษา
(2) อาจารย์ป ระจาหลักสูตรจะนาเรื่องการเปิดรายวิชาสอนและการพิจารณากาหนดอาจารย์
ผู้ ส อนตามหลั ก เกณฑ์ ในข้ อ 1. เข้ าหารื อ ร่ ว มกั บ ที่ ป ระชุ ม ภาควิ ช านิ ติ ศ าสตร์ว าระเพื่ อ พิ จ ารณาจั ด
ตารางสอน และคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา
4. หลักสูตรฯมีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป็นผู้รับผิดชอบกากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทา และตรวจสอบมคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาทุกภาค
การศึกษา และคณะ ฯ มีการกาหนดภาระงานสอนซึ่งกากับให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทามคอ.3 ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อสัญญาจ้างและ/หรือเลื่อนขั้นเดือน
5. การกากับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรฯมีการกากับกระบวนการเรียนการสอน ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรจะพิจารณามคอ. 3 ร่วมกันและกากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนตามที่ ได้ ก าหนดไว้ม คอ.3 โดยจะจั ด ประชุ มกั น ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การสอนในแต่ ล ะภาค
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การศึกษา ทั้งที่เป็นทางการโดยการประชุมภาควิชานิติศาสตร์และอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเกิดปัญหากรณี
เร่งด่วน
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตรจะการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้
ได้มาตรฐานเดียวกัน หากเป็นไปได้ให้พิจารณากาหนดอาจารย์ผู้สอนเป็นคนเดียวกันสาหรับทุกกลุ่มใน
รายวิชาเดียวกัน แต่หากมีความจาเป็นต้องจัดอาจารย์ผู้สอนหลายคนในแต่ละกลุ่มในรายวิชาเดียวกัน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกาหนดให้ผู้สอนใช้วิธีการตัดเกรดด้วยวิธีการเดียวกัน , กาหนดการให้
คะแนนในลักษณะเดียวกัน, การให้ใช้ มคอ.3 ชุดเดียวกันรวมถึงใช้ข้อสอบชุดเดียวกันด้วย
(3) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหลังจากนิสิตประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา ซึ่งจะมีข้อ
คาถามเกี่ยวกับ การสอนตามแผน เทคนิคการสอน ฯลฯ ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสู ตรจะนามาพิจารณา
ร่วมกันเพื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์ประจาหลักสูตรมีระบบกลไก
และนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา มคอ.2, มคอ. 3 และมคอ.5 ในส่วนที่
กาหนดเรื่องการประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะมีทั้งการ
ทดสอบที่เป็นข้อสอบ งานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
จากนั้นอาจารย์ประหลักสูตรจะกากับตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่อาจารย์ผู้สอน
กาหนดในมคอ.3 โดยพิจารณาจากประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน
มคอ.5 ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
7. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต อาจารย์ประจาหลักสูตรมีระบบกลไกและนา
ระบบกลไกไปสู่ การปฏิ บั ติในการตรวจสอบการประเมิ น ผลการเรียนรู้ข องนิ สิ ต โดยอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรจัดการประชุมร่วมกับภาควิชา ฯ เพื่อพิจารณาการตัดเกรดของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต้องชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัด
เกรด, การกระจายของเกรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาที่มีความผิดปกติของการกระจายของเกรด
8. การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7)
อาจารย์ประจาหลักสูตรกากับให้อาจารย์ ผู้สอนต้องทา มคอ.5 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา และร่วมกันจัดทามคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระบบการดาเนิ น งานของภาควิช า/คณะ/สถาบันโดยมีส่ วนร่ว มของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้
ร่ ว มกั น ส าหรั บ นิ สิ ต ทุ ก หลั ก สู ต รได้ แก่ ฝ่ ายอาคารสถานที่ ส าหรับ ใช้ เป็ น ห้ อ งเรีย นส่ ว นกลาง, ส านั ก
คอมพิวเตอร์จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ, สานักหอสมุดจัดเตรียมหนังสือตารา
เอกสารข้อมูลระบบสืบค้นต่างๆเพื่อใช้ในการเรียนสอนโดยมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ทุกหลักสูตร
รวมทั้งยังมีการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการใช้บริการของนิสิตทุกหลักสูตร
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อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โดยสานักหอสมุดจะมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเอกสาร ตารา วาสารทางกฎหมาย มีฐานข้อมูล
เพื่อสืบค้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ความต้องการจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและจัดเตรียม
ไว้เป็นสัดส่วนสาหรับนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปี ทั้งยังสนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายด้วย
สาหรับระดับคณะฯ/ภาควิชา และหลักสูตรฯนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ให้ความสาคัญใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยประชุมร่วมกันเสนอให้ภาควิชานิติศาสตร์จัดทางบประมาณ
เสนอต่อคณะ ฯ ในการจัดซื้อเอกสาร ตารา วาสารทางกฎหมายสาหรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในจานวนที่เหมาะสมต่อจานวนนิสิตทุกปี ทั้งนี้เอกสาร ตารา วาสารทางกฎหมาย
ในส่วนนี้จะมีการจัดเตรียมไว้ที่ห้องสมุดของคณะ ฯ ซึ่งจะเกิดความสะดวกและตรงต่อความต้องการของ
นิสิตในหลักสูตรมากขึ้น
นอกจากมหาวิทยาลัยจะมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันสาหรับนิสิตทุกหลักสูตรแล้ว
หลักสูตรฯยังดาเนินการร่วมกับภาควิชาและคณะ ฯ จัดหาเอกสาร ตารา วาสารทางกฎหมาย ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนไว้ในห้องสมุดของคณะ ฯ รวมทั้งมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย รองรับการเข้าใช้ได้อย่างทั่วถึงด้วย โดยนิสิตในหลักสูตร ฯได้เข้าใช้งานห้องสมุดของคณะ ฯมีการ
ยืมเอกสาร ตารา วาสารทางกฎหมาย รวมทั้งคาพิพากษาศาลฎีกา และใช้ระบบสื บค้นที่ห ลัก สู ตร ฯ
ร่วมกับคณะ ฯ จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอและทั่วถึงด้วย
หลักสูตรฯมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยให้นิสิตและอาจารย์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น จากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้มีการประชุมหารือกันเพื่อกาหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข โดยเห็นชอบร่วมกันเสนอเรื่องประเด็นปัญหาต่อภาควิชา ฯ และคณะ ฯ
ต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2564 2565 2566 2567 2568
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน x
x
x
x
x
การประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ x
x
x
x
x
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ แ ห่ งชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ x
x
x
x
x
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ x
x
x
x
x
ดาเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงาน x
x
x
x
x
การประเมินตนเอง หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. การทวนสอบผลลัพธ์การเรี ยนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ x
x
x
x
x
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้ อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน x
x
x
x
x
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา x
x
x
x
x
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ป ระจาทุกคนได้รับ การพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรือ x
x
x
x
x
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ x
x
x
x
x
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
x
x
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
x
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
10
10
10
11
12
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม
8
8
8
9
10
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินตนเองของอาจารย์
(2) ประเมินโดยการจัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน
(3) ประเมินโดยนิสิต
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประเมินโดยให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะการสอน
แผนกลยุทธ์การสอนและการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
(1) ประเมินจากนิสิตโดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ หรือจัดประชุมร่วมกันระหว่างนิสิต
กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) ประเมินจากศิษย์เก่าโดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ หรือจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
ศิษย์เก่ากับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการโดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ประเมินโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินโดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานใน
แต่ละปี อยู่ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนาผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมตามข้อ 2. มาวิเคราะห์
และพิจารณาทบทวนและวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
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เอกสารแนบหมายเลข 1
คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
89510064
ภูมิบูรพา
3(2-2-5)
Wisdom of BUU
รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย
ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ์ทะเล การสร้าง การมีส่วนร่วม และ
การสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Root of Burapha University (BUU); local wisdom of Eastern Thailand; BUU
core values, being BUU student; marine conservation; contributing, participating, and
conveying from generation-to-generation; Eastern Economic Corridor (EEC); Sustainable
Development Goals (SDGs)
89510264

ความสุขและคุณค่าชีวิต
2(1-2-3)
Happiness and Values of Life
ความหมายของชีวิต การรู้จักและเข้าใจตน การปรับปรุงและพัฒนาตน การตั้งเป้าหมาย
และวางแผนชีวิต การดารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า การปรับตัวแบบองค์รวมในสังคมที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง
Meanings of life; self-perceptions and understanding; self-improvement
and development; goal-setting and life planning; living a valuable and happy life; holistic
self -adjustment in a changing society
89510364

การบริหารสุขภาวะทางกาย
2(1-2-3)
Physical Well-being Management
แนวคิดและวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี การยศาสตร์ การออกกาลังกาย
การรับประทานอาหาร ยารักษาโรค การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง การวางแผนชีวิต
ครอบครัว
Concepts and guidelines for maintaining in good physical and mental
health; good shape; exercise; food consumption; medicine; behavior and environmental
risks preventions; family life planning
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89510564

การบริหารสุขภาวะทางจิต
2(1-2-3)
Psychological Well-being Management
การสร้างความสามารถในการบริหารสุขภาวะทางจิตในการดาเนินชีวิตประจาวันและ
การทางาน การใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิต ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับอารมณ์
และความเครียด การเข้าใจและการประเมินสุขภาวะทางจิต การประเมินอารมณ์และความเครียด การนา
กลยุทธ์ทางจิตวิทยาและเทคนิคการจัดการความเครียดมาใช้เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต
Effective psychological well-being management to life and work, the use
of psychological well-being principles, psychological theories and principles of emotion
and stress; assessing and understanding psychological well-being, emotional and stress;
applications of psychological strategies and stress management techniques for enhancing
psychological well-being
89520164

การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2(1-2-3)
Lateral Thinking Skill Development
ความหมาย ความเป็นมา ความสาคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด
นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า
และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอก
กรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมเพื่อการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบ
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันการนาเสนองาน
Definition, background, importance, principles, concept and types of
lateral thinking; systematic lateral thinking development; basic, advanced and skillful
lateral thinking techniques; product development from lateral thinking; information
technology for lateral thinking product development; research on lateral thinking
development; team formation for lateral thinking; lateral thinking product for problem
solving in daily life; presentation
89520264

กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2(1-2-3)
Thinking Process for Understanding Oneself and Others
การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อ
เข้าใจตนเองและผู้อื่นเน้นการให้คุณค่าการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ พัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การ
พัฒนาศักยภาพที่สูงสุด ใช้การเรียนรู้ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรีย
สนทนาเพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนฝึกตนเองอย่างต่อเนื่อง
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Systematic thinking process to understand oneself and others in the 21st
century, focusing on introspective learning; development of human inner perspective
towards the maximum potential; application of learning for inner changes; deep listening;
aesthetic dialogue for continuous learning and practice
89520464

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมโลก เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Practicing skills in listening, speaking, reading, and writing English;
vocabulary and language structure; English language learning strategies; global culture;
communication in daily life
89520664

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3(2-2-5)
Experiential English
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ฝึกกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และอภิปราย เรียนรู้พหุวัฒนธรรม
Practicing English language skills through activities; practicing English
language learning strategies; critical thinking skills and discussion in multi-cultural
contexts
89520864

ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2(1-2-3)
Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ การฟังและจดบันทึกรายงานการประชุม
การสนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางอีเมล์ การเขียนโครงการและเอกสารเชิงหลักการ การออกแบบ
แบบสอบถาม และการเขียนใบสมัครออนไลน์
Thai language skills for careers; listening and note-taking for meetings;
business conversations; e-mail correspondence; projects and conceptual framework
writing; questionnaire design; online job applications writing
89530064

โอกาสและความท้าทายในการทางานในโลกอนาคต
2(2-0-4)
Opportunities and Challenges for Future Careers
นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จาเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Thailand 4.0 policy; Eastern Economic Corridor, potential core
technologies and industry clusters driving economic growth; integrated economic model
towards sustainable development, bioeconomy, circular economy and green economy;
workforce skills required for targeted industry clusters; self-competency assessment;
labor market in Eastern Economic Corridor
89530164

ทักษะดิจิทัล
2(2-0-4)
Digital Skill
การสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข่าวสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจาวัน ธุรกิจ และสังคม เทคโนโลยีอุบัติใหม่
Creation and dissemination of online-videos, images, music, messages,
and news; digital application in daily life, business and society; emerging technologies.
89531064

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
Creativity and Innovation for Social Development
ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การกาหนดปัญหา การระดมสมอง การสร้างแนวความคิดใหม่ และการ
แก้ปัญหาทางสังคม
Essence of creativity and innovation in disruptive era; design thinking,
problem identification, brainstorming, idea generation and social problem-solving
89539964

การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
3(0-0-9)
Creating Social Enterprises
รากเหง้าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมล้าในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การเรียนรู้ความร่วมมือแบบประชารัฐ การ
แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดของกิจการเพื่อสังคม การสร้างสรรค์แผนกิจการเพื่อสังคมแห่ง
อนาคต
The foundation of culture and natural resources; social and
environmental issues; disparity in society; improving the quality of life of communities;
learning in a civil state cooperation; solving social and environmental problems;
concept of social enterprises; creating a corporate plan for future society
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89510164

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2(1-2-3)
Philosophy of Sufficiency Economy
หลักการ แนวคิดของความพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชดาริ การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม
Sufficiency principles and concepts; sustainable development based on
the philosophy of sufficiency economy; royal-initiated projects, implementation of
sufficiency economy principle in daily life; change literacy in society
89510464

อาหารเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Food for Health
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารป้องกันโรค
อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
Basic knowledge of food and Nutrition, food for health, food for disease
prevention, processed food, food product for health, food safety and consumer
production
89510664

เสพศิลป์สร้างสุข
2(1-2-3)
Appreciation of Arts for a Happy Life
คุณค่าของศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดงต่อการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์ สุนทรียะของการเสพงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดง
หลักการใช้ศิลปะเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี การฝึกปฏิบัติทางศิลปะแขนง
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและใจ
Value of visual arts, design, music, and performing arts to human living;
visual arts appreciation; design, music, and performing arts; artistic principles for
problems solving and physical and mental well-being promotion; practices in various arts
for physical and mental well-being promotion

89510764

ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ
2(1-2-3)
Love, Sex and Health
สถานการณ์และพัฒนาการทางเพศ ความรักและการจัดการความรัก ทักษะการปฏิเสธ
ในเรื่องเพศ ทัศนคติความเชื่อและวัฒนธรรมทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ การวางแผนชีวิตรักและ
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
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Situation and sexual development; love and love management; refusal
skills in sexual issue; attitude, believe, and culture of sex; sexual diversity; love life
planning; sexual transmitted-diseases prevention; health literacy
89520064

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2(1-2-3)
Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand,
ASEAN, and the World
ปลูกจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ฐานะ พลเมืองของไทย อาเซียน และโลก กรณีศึกษา การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ท้าทายกรอบ
ความเชื่อเดิมเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น
Raising awareness; roles, and responsibilities as Thai, ASEAN, and the
world citizen; case study; recognition of the challenging paradigms shift; open broader
world outlook
89520364

กิจกรรมสร้างสรรค์
2(1-2-3)
Creative Activities
ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติและจัดโครงการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
Theories and components of creative thinking; guidelines for developing
and promoting, organizing various activities; practical work and projects that promote
creative thinking in the organization
89520564

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3(2-2-5)
Collegiate English
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และ
โครงสร้างภาษา ฝึกกลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกการคิดเชิงวิพากษ์และอภิปรายเชิงวิชาการ
Practicing academic English skills in listening, speaking, reading, and
writing; vocabulary and language structure; English language learning strategies; practicing
critical thinking and academic discussion
89520764

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจาวันและในเชิงวิชาการ
Language, thinking, and reasons; integration of language skills for effective
communication, in daily life and academic purposes
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89530264

การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ
2(2-0-4)
Interactive Media Design
การแสดงผลและการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการ
ปฏิสัมพันธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมและความรู้สึก กระบวนการในการ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (brand) สาหรับผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง
Visualization and interactivity; understanding and conceptualizing of
interaction; cognitive aspects; social and emotional interaction; the process of interaction
design; design and establish brand based on client specifications
89530364

การออกแบบสื่อและการนาเสนอ
2(2-0-4)
Media Design and Presentation
การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน การนาเสนอเนื้อหาเชิง
ดิจิทัลอย่างมืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
Professionally present digital content; evaluation with standard tools
89530464

คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตการทางานอย่างฉลาด
2(2-0-4)
Mathematics for Smart Working Life
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว การคิดดอกเบี้ยทบต้น การผ่อน
ชาระแบบรายงวด การออมเงินแบบรายงวดบัตรเครดิต การคานวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการผิด
นัดชาระ การลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ดอกเบี้ยจากการกู้
เงินแบบต่าง ๆ การวางแผนทางการเงินเพื่อการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่ม
มูลค่าเงินออมจากการลดหย่อนภาษี
Introduction to financial mathematics; simple interest calculation;
compound interest; amortized loan, annuity saving, credit card, overdue payment and
fee calculation; investment; the investments return analysis; loans interest analysis;
financial planning for life under sufficiency economy; annuity saving and tax deduction
89530564

วิทยาศาสตร์การอาหาร
2(2-0-4)
Food Science
ความหมายและความสาคัญของอาหาร องค์ประกอบในอาหาร เคมีอาหาร การแปรรูป
อาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การถนอมอาหาร โภชนาการอาหาร ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเชิงหน้าที่ เครื่องดื่ม การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานและ
คุณภาพอาหาร อาหารใหม่
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Definition and importance of food; food composition; food chemistry;
food processing; food deterioration; food microbiology; food preservation; food nutrition;
variety of food products; functional food; beverage; food packing; food quality and
standards; novel food
89530664

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Environmental Science
ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บทบาทของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน
มลพิษพลาสติก (ไมโครพลาสติกกับมลพิษทางน้า) PM2.5 กับปัญหามลพิษทางอากาศ ไฟป่าและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน วิถีเกษตรอินทรีย์ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
Definition and scope of environmental science; role of science and
technology, and sustainable development of the environment; climate change and
global warming; plastic pollution (micro plastic and water pollution); PM 2.5 and air
pollution problems; forest fires and their environmental impact; renewable energy;
organic farming practices; restorative environment with biological processes;
environmental science and quality of life; innovation for the environment
89530764

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Cosmetic Science
เครื่องสาอางเบื้องต้น เทคโนโลยีความงาม สูตรเครื่องสาอาง วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
เพื่อการดูแลผิวหนัง วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางการดูแลเส้นผม สารหอมและสุคนธศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เครื่องสาอางสีสัน การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง โพลีเมอร์ในเครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด
ชีวะโมเลกุลในเครื่องสาอาง เคมีเภสัชสาหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
เครื่องสาอาง
Introduction of cosmetic; beauty technology; cosmetic formulation;
cosmetic science for skin care; cosmetic science for hair; fragrance and aromatic science;
color cosmetic science; evaluation of cosmetic products; polymer in cosmetics;
sunscreen products; biomolecules in cosmetics; pharmaceutical chemistry for cosmetic
science; natural product in cosmetics
89530864

ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์
2(2-0-4)
Science Literacy
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งรอบตัว วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบันและอนาคต
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Sscientific thinking; scientific perspective of surrounding things of Interests
and prospective science of interests
89530964

วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Science of Data
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ
การเข้ารหัสของข้อมูลในชีวิตประจาวัน การตรวจสอบรหัสที่มีความผิดพลาดหรือถูกปลอมแปลง
Introduction to science of data; data analysis; data for decisions; encoding
data in everyday life; detecting errors in the received data; identifying manipulated codes
89531264

องค์ประกอบการจัดการ
2(2-0-4)
Management Functions
แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ หน้าที่
หลักในการจัดการ การวางแผน
Basic concepts and characteristics of an organization; principles of
management; management process; management functions; planning
89531364

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
Business Environment
สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ
Management environment; management ethics

2(2-0-4)

89531464

การออกแบบโครงสร้างองค์กร
2(2-0-4)
Organizational Structure Design
การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นา และการควบคุม
Organizational and human resource management; directing; controlling

89531564

การวางแผนกลยุทธ์
2(2-0-4)
Strategic Planning
แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจ
Strategic concepts and administration process; planning process and
strategic decision making; strategic implementation and control business
89531664

การควบคุมผลการดาเนินงาน
2(2-0-4)
Performance Controlling
การวางแผน การดาเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการคุณภาพ
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Planning; operating; controlling production of product and service;
product and operation process designs; quality management
89531764

การตลาดสาหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
Marketing for Entrepreneurship in the 21 Century
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การจัดจาหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด
ความรับผิดชอบต่อสังคม การตลาด 4.0
Meaning and importance of marketing to businesses; process of marketing;
marketing environment; marketing mix - product, price, channel and promotion - creating
a competitive advantage; global marketing and business ethics; social responsibility;
marketing 4.0
89531864

พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่
Consumer Behavior in Modern World

2(2-0-4)

พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาด
และระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่ง
ทางการตลาด
Modern consumer behavior; behavior of consumer decision making
process; buyers’ behavior; marketing research; marketing information system; market
segmentation; target marketing; market positioning
89531964

การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ
2(2-0-4)
Introduction to Accounting in Service Industry
หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการบริการ
Basic accounting theories; concepts; processes in Service Industry

89532064

การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต
Introduction to Accounting in Manufacturing
หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการผลิต
Basic accounting theories; concepts; processes in Manufacturing

2(2-0-4)

89532164

การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย
Introduction to Accounting in Merchandise
หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในธุรกิจค้าขาย
Basic accounting theories; concepts; processes in Merchandise

2(2-0-4)
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89532264

หลักการบัญชี
2(2-0-4)
Accounting
หลักการ กระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดทารายงานทางการเงินของหน่วยงาน

ธุรกิจ
Concept; process; preparation of supported documents; business journal
entries
89532364

งบการเงิน
2(2-0-4)
Financial Statements
งบดุล งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และทาความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแส
เงินสดของธุรกิจ
Preparation of trial balance; adjustment of accounting errors; preparation
of financial statements for private and public business firms; accounting management
principles of assets; liabilities; shareholders’ equity
89532464

รายงานการเงิน
2(2-0-4)
Financial Report
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทาและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด
Financial Credit Analysis; Constructing and Managing Master Budget;
Capital Budget Evaluation; financial reporting analysis; cash budgeting; modern
management accounting techniques
89532564

ภาษีธุรกิจ
2(2-0-4)
Business Taxation
หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ในการเสียภาษี การคานวณภาษี การจดทะเบียน การจัดทาแบบฟอร์ม การจัดทารายงาน การยื่นแบบ
แสดงรายการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีสาหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการภาษีทางธุรกิจ
Principles, types and practices of business taxation; tax responsibility; tax
calculations; registration form preparation; report preparation; filing return forms; basic
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knowledge about stamp duties; customs duties; excise taxes; promotional taxes for
specific businesses; current issues regarding business taxation
89532664

พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์
2(2-0-4)
Human Resources Foundation
การจัดการ และการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรม
และการพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Human resource management; emGELOyee retention in business; human
resource functions including planning, recruitment and selection, job placement,
orientation, coaching, training and development, and performance evaluation
89532764

การสร้างประสบการณ์การบริการ
2(2-0-4)
Service Experience Design
วิธีการคิดการออกแบบเพื่อผลิตบริการและการออกแบบระบบใหม่ให้น่าสนใจ พื้นฐาน
ของจุดสัมผัสเชิงพฤติกรรม การสร้างแผนภาพ การเล่าเรื่อง การคิดต้นแบบอย่างรวดเร็ว
Methods of design thinking in order to produce new service and system
development; a foundation about the behavioral touchpoints; diagramming and
storytelling; rapid prototyping
89532864

การสร้างนวัตกรรมการบริการ
2(2-0-4)
Service Innovation Design
วิธีการคิด การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ
วิจัยทางการตลาด การจัดการการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเครือข่าย การวิจัย
และพัฒนา
Methods of design thinking in order to launch new product development;
managing intellectual property; market research; managing organizational knowledge
transfer; strategic alliances and networks; research and development
89539764

การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3(0-0-9)
st
Entrepreneurship in the 21 Century
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
จริยธรรมตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ
Concepts of entrepreneurship; ethics and entrepreneurship skills in 21st
century according to laws for a company establishment and general business laws; able
to accomplish the business plan

81
89539864

ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(0-0-9)
Transforming Thailand through Innovation and Technology
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบนิเวศ
นวัตกรรมของประเทศไทย การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ลูกค้าและการขาย แผนภาพ
คุณค่าที่ส่งมอบ ความเป็นผู้นาและการสร้างทีม ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาทักษะการนาเสนอ
งานเชิงธุรกิจ
National economic and social development through innovation and
technology, Thailand’s innovation ecosystems; innovation-driven entrepreneurship,
customers and sales, value proposition canvas, leadership and team building,
intellectual property and business pitching skill training
2) หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
1) วิชาแกน
81 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย
67810064 หลักพื้นฐานทางกฎหมาย
2(2-0-4)
Basic Principles of Law
หลักการทั่วไปแห่งกฎหมาย ระบบกฎหมายหลักในยุคปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ของข้อความคิด
และสถาบันทางกฎหมาย สถานะและความสัมพันธ์ของกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ หลักทั่วไปว่าด้วยระบบศาล
และวิธีพิจ ารณาความ กฎหมายว่าด้วยบุ คคล กฎหมายว่าด้วยหลั กทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์อันเป็นความรู้พื้นฐานของกฎหมายไทย
General principles of law; the currently main legal systems; the history of
thoughtful messages and legal institutions; status and relationship between law and other
disciplines; court system and general principles of judicial procedure; laws on persons;
general principles of the Civil and Commercial Code
67810164

การใช้เหตุผลทางกฎหมาย
1(1-0-2)
Legal Reasoning
การใช้ตรรกะในการให้เหตุผลทางกฎหมาย การอ่านและวิเคราะห์เอกสารทางกฎหมาย การ
เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย การบรรยาย โจทย์อุทาหรณ์
Logic in legal reasoning, reading and analyzing legal documents; writing and
answering legal exam; delineating legal case for examination purpose
67837364

นิติปรัชญา
2(2-0-4)
Philosophy of Law
แนวคิดปรัชญาของสานักกฎหมายที่สาคัญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หลักความยุติธรรม หลักนิติ
ธรรม และปัญหารากฐานของกฎหมาย
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Concepts of philosophy of law according to significant legal school of
thoughts from the past until present; principles of justice; the rule of law; and, elemental
problems of law
67840164

การใช้และการตีความกฎหมาย
2(2-0-4)
Application and Interpretation of Law
แนวคิดและวิวัฒนาการการใช้และการตีความกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ และ
ระบบคอมมอนลอว์ และกฎหมายใกล้เคียง
Concepts and evolution of application and interpretation of law in civil law
countries and common law countries; the application by analogy of the most nearly
applicable provisions
67848164

การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Preparation for Legal Profession
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มรรยาทและ
วินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
Evolution of legal profession; duties and work of lawyers; legal ethics;
idealism and monitoring organizations for legal profession
2.กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง
67811164 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Law of Juristic Acts and Contract
นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ และหลักสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Juristic acts; periods of time; prescription and legal principles of contract law
under the Civil and Commercial Code
67811264

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
2(2-0-4)
Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without
Mandate and Undue Enrichment
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
Legal provisions relating to wrongful acts, management of affairs without
mandate and undue enrichment under the Civil and Commercial Code
67821164

กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Law of Obligations
ความหมาย หลักทั่วไปของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วั ตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล
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สิทธิยึดหน่วงของลูกหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้อง และความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Meanings; general concept of obligations; sources of obligations; objects and
effects of obligations; cancellation of fraudulent acts; debtors’ rights of retention; transfer of
claims; and, the extinction of obligations under the Civil and Commercial Code
67821264

กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
3(3-0-6)
Property and Land Law
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายว่า ด้ ว ยทรัพ ย์ สิ น ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ และ
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
Legal provisions relating to property under the scope of the Civil and
Commercial Code and the Land Law
67821364

กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
บทบัญญัติกฎหมายครอบครัว ตามบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Family Law under the scope of the Civil and Commercial Code and other
related laws
67821664

กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
Law of Succession
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Legal provisions relating to succession law under the Civil and Commercial

Code
3.กลุ่มวิชากฎหมายอาญา
67813164 กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law I
หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความ
รับผิดในทางอาญา การพยายามกระทาความผิด ตัวการและผู้ สนับสนุน การกระทาความผิดหลายบทหรือ
หลายกระทง การกระทาความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
General principles of criminal law; the application of criminal law; criminal
punishment and safety measure; criminal liability; attempts; principals and accessories;
concurrence of offences; recidivism; prescription and legal principles on petty offences
67813264

กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II

3(3-0-6)
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บทบัญญัติกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ
Legal provisions under the Criminal Code relating to specific offences and petty
offences
4. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
67814164 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Principles of Public Law
ความหมาย พัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและบทบาท
ความสาคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบัน
ต่างๆ ของรัฐ บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน และนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
Meanings; development of public law; general concept; distinctiveness and
importance of public law; meaning, elements and forms of states; the status of juristic
persons and governmental institutions; origin and juristic method of the public law
67814264

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
Constitutional Law and Political Institution
ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของรัฐ ธรรมนู ญ และสถาบั นการเมือ ง หลั ก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ใช้ในปัจจุบัน
History, meanings, importance and types of constitutions and political
institutions; current constitutional principles under current Constitution of the Kingdom of
Thailand
67824364

กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทา
ของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง สัญญาทางปกครอง การ
จัดระบบควบคุมฝ่ายปกครอง คดีปกครอง ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักความรับผิดของฝ่าย
ปกครอง การจัดระบบการบริหารงานบุคคลและทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง
Source of administrative law; fundamental principle of administrative law; the
administrative system; the establishment and the status of juristic person in public law; the
theory of administrative action; the principles of administrative proceedings; administrative
contract; administrative controlling systems; administrative case; the administrative court;
administrative procedure; administrative liability; management of administrative human
resource and properties
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67824464

กฎหมายภาษีอากร
2(2-0-4)
Tax Law
ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีรายได้ นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมินภาษี
The Revenue Code relating to income tax of natural persons, income tax of
juristic persons, value added taxes, the appeal relating to systems of tax assessment
5.กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
67821464 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
4(4-0-8)
Law on Specific Contract I
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ ย น ให้ เช่ าทรัพ ย์ เช่าซื้ อ ยื ม ฝากทรัพ ย์ ค้ าประกั น จ านอง จ าน า ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Laws governing sales of goods, exchange gift, hire of property, hire purchase,
loan, deposit, suretyship, mortgage and pledge under the Civil and Commercial Code
67821564

กฎหมายลักษณะนิติบุคคลและองค์กรทางธุรกิจ
2(2-0-4)
Juristic Person Law and Business Organization
ความหมาย แนวความคิดพื้นฐาน หลักทั่วไปของนิติบุคคล บทบัญญั ติของกฎหมายว่าด้วย
หุ้นส่วน บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
Meaning, general concepts, and fundamental principles of juristic person;
legal provisions relating to partnership and company under the Civil and Commercial Code
and the Public Limited Company Act
67837164

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
Intellectual Property Law
แนวคิด ประวัติและความจาเป็น เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
อื่น ๆ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาในต่างประเทศ การดาเนินการในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ
Concepts, history, and necessity relating to the protection of various types of
intellectual properties, particularly copyright, trademark, patent, trade secret and other
types of intellectual properties, the protective systems of intellectual properties of other
countries; the legal proceedings in the intellectual property and the international trade
court
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67837464

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
2(2-0-4)
Bankruptcy and Business Reorganization Laws
กระบวนพิ จ ารณาคดี ล้ ม ละลายและการฟื้ น ฟู กิจการ ตามพระราชบั ญ ญั ติล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
Bankruptcy proceedings and business reorganization under the Bankruptcy
Act B.E. 2483; the Establishment of the Bankruptcy Court, and Bankruptcy Procedure Act
B.E. 2542
6.กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ
67835164
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
4(4-0-8)
Law of Civil Procedure
บทวิเคราะห์ศัพท์ การดาเนินคดีแพ่ง การยื่นและส่งคาคู่ความ วิธีพิจารณาความในศาล
ชั้นต้น ในลักษณะต่าง ๆ การอุทธรณ์ และฎีกา วิธีพิจารณาความในศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา วิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
Legal terminology; civil procedure; filing application of parties; procedures
in the Court of First Instance; appeal; procedures in the appeal court and the supreme
court; provisional measures and execution of judgment or order under the Civil
Procedure Code
67835264

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure
บทวิเคราะห์ศัพท์ การดาเนินคดีอาญา อานาจในการจับ ขัง จาคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
สอบสวน การพิจารณาความในศาลชั้นต้น คาพิพากษาของศาล หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ และฎีกา วิธี
พิจารณาความในศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา การบังคับตามคาพิพากษา และการขออภัยโทษ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Legal terminology; criminal procedures; authorities to arrest, detention,
imprisonment, search and bail; release; investigation, legal procedures in the Court of
First Instance; the court’s judgment; the principles of appeal; legal procedures in the
Appeal Court and the Supreme Court; execution of judgment; pardon under the Criminal
Procedure Code
67845164

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
2(2-0-4)
Law of Evidence
ความหมาย ขอบเขต หลั กทั่ วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลั กฐาน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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Meaning, scope and general principles of the law of evidence under the
scope of the Civil Procedure and Criminal Procedure Code
7.กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
67836164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
ความหมาย ลักษณะ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ องคภาวะในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ดิน แดนและเขตอานาจรั ฐ ความสั มพัน ธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
สนธิสัญญา ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ เอกสิ ทธิ์และความคุ้มกันในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
การใช้กาลังอาวุธ และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ
Meanings, characteristics and sources of international law; legal entity of
international law; territory and state jurisdiction; the relation between municipal and
international law; treaties; state responsibility; privileges and immunities in international
law; use of force; dispute settlement between states
67846164

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
Private International Law
แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับสัญ ชาติ สถานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย การ
ขัดกันแห่งกฎหมาย การดาเนินคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติเข้ามาพัวพัน
Concepts and theories relating to nationalities; status of aliens in Thailand;
conflict of laws and litigation in case with foreign elements
8.กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
67827164
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
English for Lawyers
คาศัพท์พื้นฐานทั่วไปและถ้อยคาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา กฎหมาย
อาญา และฐานความผิดทางอาญา โครงสร้างของสัญญาขั้นพื้นฐาน สรุปแนวทางข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
และอัยการผู้ช่วย
Basic legal vocabularies and legal terminologies regarding justice acts and
contract; criminal law and offences; legal contract structure; summary of judge and
public prosecutor exams
67836264

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
วิวัฒนาการ บ่อเกิด ขอบเขตของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สัญญาประเภทต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน กฎหมายขัดกันที่ใช้บังคับแก่สัญญา
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ทางการพาณิ ช ย์ ร ะหว่างประเทศ ข้อ กาหนดต่าง ๆ ที่ ส าคั ญ ในสั ญ ญาซื้ อขายสิ น ค้าระหว่างประเทศ
(Incoterms) และอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย
ว่าด้วยการรับขนของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายสาคัญเกี่ยวกับประกันภัยสินค้า
กฎหมายพ่อค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยสินค้า
Evolution; sources and scope of the international trade law; various types
of contracts relating to international trade and their correlation; conflict of laws
governing the international commercial contracts; important terms and conditions
frequently used in international contract for sale of goods; incoterms and crucial
international conventions relating to international contract for sales of goods; legal
provisions governing carriage of goods contracts under the Thai Civil and Commercial
Code; the relevant laws regarding cargo insurance; lex mercatoria (Merchant Law) relating
to the cargo insurance
67837264

กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงาน จ้างทาของตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเงินทดแทน
ความรู้เกี่ยวกับศาลแรงงาน สิทธิของผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
Legal provisions relating to hire of work, hire of services under the Civil and
Commercial Code; Labor Protection Act; Labor Relations Act; Workmen’s Compensation
Act; the knowledge on the Labor Court; rights of insured persons under the Social
Security Act
67837564

กฎหมายพาณิชยนาวี
3(3-0-6)
Maritime Law
หลักกฎหมายพาณิชยนาวีเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเล หลักเกณฑ์ในการเดินเรือทางทะเล
ที่รัฐกาหนด สิทธิหน้าที่และความรับผิดที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเรือ หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรือเดิน
ทะเล การจานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความรับผิดและการจากัดความรับผิดของเจ้าของเรือ สัญญา
รับขนของทางทะเล การชาเตอร์เรือ ความรับผิดทางแพ่งจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล
ความเสียหายทั่วไป และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
Principles of maritime law regarding sea territory; the regulations on sea
liners; rights, duties and liabilities relating to utilization of ship; ship navigation; the laws
on mortgage of vessels and maritime preferential rights; liability and limitation of liability
of shipowners; carriage of goods by sea contracts; charter parties; marine insurance; civil
liability for vessel collision; salvage at sea; general average; and, protection of marine
environment
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67849064

สัมมนาประเด็นกฎหมายร่วมสมัย
2(1-2-3)
Seminar on Contemporary Legal Issues
การระดมสมอง แลกเปลี่ ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์เพื่อระบุและวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่มี
ผลต่อภูมิภาคตะวันออก
Brainstorming; exchanging knowledge, opinions, experiences to identify
and analyze legal issues arising from social, economic, and technological changes,
especially affecting the eastern region
2) วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย)

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

วิชาเลือก กลุ่มการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานสาหรับนักกฎหมาย
67849164
การบูรณาการการเรียนรู้กับการทางานสาหรับนักกฎหมาย
6(0-18-6)
Cooperative and Work Integrated Education for Lawyers
การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา การเรียนรู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพ และทักษะด้านการพัฒนาตนเอง บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษา
กับการออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ
Full-time apprenticeship in the organization for a period of 1 semester;
learning to acquire skills for careers and personal development; Integrating theoretical
knowledge from the university with assigned tasks during the period of apprenticeship in
the organization
วิชาเลือก กลุ่มการค้นคว้าทาวิจัยและสัมมนา
67849264
การวิจัยทางนิติศาสตร์
2(1-2-3)
Legal Research
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย การ
เก็บข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตัวเลขและข้อมูลสถิติเพื่อใช้ประกอบการวิจัยทางกฎหมาย การ
อ่านเอกสารภาษาอังกฤษสาหรับการวิจัยทางกฎหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปรผลข้อมูล การเขียน
รายงานการศึกษาอิสระทางกฎหมาย
Basic knowledge regarding social science and law research; Research
ethics; data collection process; collecting data from documents, numerical and statistical
data for legal research; reading documents in English for legal research; analysis;
synthesis; data interpretation; writing independent-study legal report
วิชาบังคับเลือกสาขา
67849364
สัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม
Seminar on Environmental Law

2(1-2-3)
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การระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์เพื่อระบุและวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกัน การ
ควบคุม และการแก้ไขเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม แนวนโยบายแห่งรัฐ
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลักกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
รูป แบบการด าเนิ น คดี มาตรการในการคุ้ ม ครอง และการเยียวยาความเสี ยหายในกรณี ที่ เกิด ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม
Brainstorming; exchanging knowledge, opinions, experiences to identify
and analyze legal issues relating to environmental protection, environmental
management, prevention, control and solutions to environmental problems under the
auspices of environmental law; governmental policy under the national economic and
social plan; legal measures of Thailand including theprotective and rehabilitation
measures in environmental litigation
67849464

สัมมนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(1-2-3)
Seminar on Consumer Protection Law
การระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์เพื่อระบุและวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาคดีผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการ
บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
Brainstorming, exchanging knowledge, opinions, experiences to identify
and analyze legal issues relating to consumer protection product liability for damages
caused by unsafe products; Consumer Case Procedure Act; analysis of problems
regarding application and enforcement of consumer protection laws in Thailand
67849564

สัมมนาการระงับข้อพิพาททางเลือก
2(1-2-3)
Seminar on Alternative Dispute Resolution
การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกแบบต่าง ๆ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การประเมิน
สถานการณ์ในการระงับข้อพิพาททางเลือก และการฝึกภาคปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทในสถานการณ์
ต่าง ๆโดยวิธีการเจรจา การไกล่เกลี่ย และการอนุญาโตตุลาการ
Exchanging knowledge and opinions regarding various methods of
alternative dispute resolution; comparative analysis on the optimal alternative dispute
resolution that suits the circumstances; assessment of the situation during the alternative
dispute resolution process; and, alternative dispute resolution workshop, negotiation,
mediation and arbitration
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วิชาเลือกอื่น
67810264

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Everyday Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
Constitutional law; administrative law; civil law; criminal law; and, other
essential laws in daily life
67810364

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
หลั ก พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กฎหมาย หลั ก ทั่ ว ไปของประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ที่
เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การธุรกิจและการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เอกเทศสัญญา
General principles of law; general provisions of the Civil and Commercial
Code relating to persons, juristic acts, contract laws, and obligations; general principles of
law relating to establishment of business organization and business activities; specific
contracts
67831164

กฎหมายเอกเทศสัญญา 2
2(2-0-4)
Laws on Specific Contract II
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและ
ขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Legal provisions relating to agency, brokerage, compromise, gambling and
betting, current account under the Civil and Commercial Code
67831264

กฎหมายประกันภัย
2(2-0-4)
Law of Insurance
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Legal provisions on insurance law under the Civil and Commercial Code
and other relevant laws
67831364

กฎหมายเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ
Laws on negotiable instruments

2(2-0-4)
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บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อื่นอันเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ และกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
Legal provisions on negotiable instruments under the scope of the Civil
and Commercial Code; other legislation relating to types of negotiable instruments; and,
law concerning liability arisen from check usage
67831464

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)
Consumer Protection Law
แนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมาย กฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
กระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภคภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
Concepts, theories, legal principle, law, and regulations relating to
consumer protection and the entrepreneur’s product liability for damages caused by
unsafe products; the process of initiating legal action under the Consumer Case
Procedure Act; analysis of problems regarding application and enforcement of consumer
protection laws in Thailand
67834164

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Environmental Law
แนวคิด ประวัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกัน การ
ควบคุม และการแก้ไขเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม แนวนโยบายแห่งรัฐ
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลักกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
รูป แบบการด าเนิ น คดี มาตรการในการคุ้ ม ครอง และการเยียวยาความเสี ยหายในกรณี ที่ เกิด ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม
Concepts and history relating to environmental protection; environmental
management; prevention, control and solutions to environmental problems under the
auspices of environmental law; governmental policy under the national economic and
social plan; legal principles and measures of Thailand; protective and rehabilitation
measures in environmental litigation
67837664

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
2(2-0-4)
Laws on Real Estate Management
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่า
ด้ ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด สรรที่ ดิ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยการดู แ ล
ผลประโยชน์ ทางคู่สัญญา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดและกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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Laws relating to real estate management e.g. the land code, law on land
reform for agricultural purposes, law on land development, law on escrow account, law
on state property, law on condominium and other related laws
67837764

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
Competition Law
การแข่ งขั น ทางการค้ า ผลกระทบจากการจากั ด การแข่ งขั น ทางการค้ าต่ อ ผู้ บ ริโภค
เศรษฐกิจ และความมั่น คงของประเทศ และประเภทต่างๆ ของการจากัดการแข่งขันทางการค้า ก าร
วิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ การดูแลกากับการใช้อานาจเหนือตลาดของกิจกรรมทางธุรกิจ
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. 2542 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Trade competition; impacts of restraint of trade on consumers, economy
and stability of the state as well as the category of restraint of trade; analysis in terms of
economics; the ways to regulate business activities of dominant position; and, the
analysis of the Trade Competition Act B.E. 2542 (1999) and Prices of Goods and Services
Act B.E. 2542 (1999); other relevant laws and regulations
67837864

กฎหมายศุลกากร
2(2-0-4)
Customs Law
ที่มาและวิวัฒนาการของการศุลกากร และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Origin and evolution of customs law and related legal provisions

67837964

กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Law
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการลงทุน และกฎหมายเกี่ยวกั บ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
Legal provisions of industry and investment and related environmental
law
67838064

กฎหมายตลาดหลักทรัพย์
2(2-0-4)
Laws on Securities Exchange
ความเป็ น มา โครงสร้าง และการบริห ารงานของตลาดหลั กทรัพย์ สถาบัน ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการกากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Background, structure and management of the Securities Exchange; other
institutions relating to regulation of securities business; securities trading under the
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Securities and Exchange Act B.E.2535 and; other laws relating to the securities and
securities exchange
67838164

กฎหมายขนส่งและโลจิสติกส์
2(2-0-4)
Transport Law and Logistics
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศที่
อาจมีอิทธิพลต่อกฎหมายขนส่งของไทย กฎหมายและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อ งกับธุรกิจการ
ขนส่งข้ามพรมแดน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริก ารโลจิ ส ติ ก ส์ แนวคิ ด และหลั ก กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
จัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)
Legal provisions relating to the land transport, sea transport, air transport
and multi-modal transport; the international conventions relating to the international
transportation that may concern the Thai transportation laws; laws and regional
cooperation on transborder freight business in ASEAN and Greater Mekong Subregion;
laws relating to logistic business and services; concepts and legal principles relating to
green logistics management
67838264

กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2(2-0-4)
Tourism Law
หลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Legal principles, rules, regulations, declarations, and edicts relating to

tourism
67838364

กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน
2(2-0-4)
Investment Law
แนวคิด วิวั ฒ นาการ และขอบเขตของกฎหมายส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริมการ
ลงทุน พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2522 และชนิดของสิทธิประโยชน์และกลไกการส่งเสริม
การลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว อาทิเช่น มาตรการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อากรขาเข้าส าหรั บ เครื่ องจั กรและวัต ถุดิบ เป็ น ต้น พั ฒ นาการของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่
กาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ ความสั มพันธ์ระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับประเทศผู้รับการลงทุน กฎหมาย
ระเบียบ และข้อบั งคับ ที่สาคัญ เกี่ยวกับการลงทุน ระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดการ
ผูกขาดและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.
2534 กลไกการระงับข้อพิพาท บทบาทความสาคัญของสถาบันระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาท
เกี่ยวกับการลงทุน สนธิสัญญาทวิภาคีเกี่ยวกับการลงทุน
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Concepts, backgrounds, evolution and scope of laws relating to
promotion of investment; Investment Promotion Act B.E. 2522 and type of privileges and
mechanism for promoting investment activities under such Act, for example exemption
of corporate income tax, exemption of import duties on machinery and raw materials
etc.; development of global legal framework for regulating relations between foreign
investors and the states hosting their investments; laws, rules and important regulations
regarding international investment; laws relating to reducing monopoly and promoting
technology transfer e.g. Science and Technology Development Act B.E. 2534; the
international laws relevant to the resolution of investment disputes by paying particular
attention to the international arbitration mechanism of the International Centre for the
Settlement of Investment Disputes (ICSID) and Bilateral Investment Treaties (BITs)
67838464

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์
2(2-0-4)
Electronic Transaction Law
การทาธุรกรรมทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทาสัญ ญา การช าระราคา การส่งมอบ
สิ น ค้าในพาณิ ช ย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ หน้ าที่ และความรับผิ ดของผู้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ใน
ประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกากับดูแลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐ ข้อ
พิพาทอันเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย
Electronic commerce transactions; formation of contracts; payment
mechanism; delivery of goods in electronic commerce; duties and liabilities of electronic
commerce operators in Thailand; analysis of problems regarding regulation of electronic
commerce by government agencies disputes in electronic commerce; problems in the
judicial system involving electronic commerce in Thailand
67842064

การระงับข้อพิพาททางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Dispute Resolutions (ADR)
แนวคิด วิวัฒนาการ ทฤษฎี หลักกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติและ
เทคนิควิธีที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
รูปแบบต่างๆของการอนุญาโตตุลาการ ข้อพิจารณาในการเจรจาและยกร่างสัญญาอนุญาโตตุ ลาการ การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการดาเนินคดีกระบวนการยุติธรรมของไทยกับการระงับข้อพิพาททางเลือก
กฎหมายว่าด้วยโดยอนุญาโตตุลาการ อนุสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก
Concepts, evolution, theories, legal principles, laws, regulations,
practices and other techniques pertaining to the alternative dispute resolutions (ADR);
arbitration in commercial disputes; various methods of arbitration; considerations relating
to negotiation and drafting arbitration agreement; comparative analysis comparison
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between the litigation under Thai judicial system and the alternative dispute resolution;
law of relevant foreign arbitration law; international conventions pertaining to ADR
67843064

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
Economic and Computer Crimes
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ
มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันการฟอกเงิน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
Meaning of economic crime; criminal offences relating to economics; state
measures and mechanisms for economic crime prevention, legal principles on money
laundering; computer crimes
67843164

การสืบสวน สอบสวนคดีอาญา และนิติวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
Criminal Investigation and Forensic Science
หลั ก เกณฑ์ แ ละเทคนิ ค ในการสื บ สวนและการสอบสวนคดี อ าญา การแสวงหา
พยานหลักฐาน สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย หลักการและ
วิทยาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หลักฐานทางคดี
Principle and technique in criminal investigation; finding evidence; the
rights of the suspect and the accused under the Constitution of the Kingdom of
Thailand; principle and medical science to verify evidences for adjudication in the court
67844064

กฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข
2(2-0-4)
Medical and Public Health Law
สิ ท ธิข องผู้ รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ความรั บ ผิ ด ทางกฎหมายของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกรณีทุรเวชปฏิบัติ (medical malpractice) ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและ
ชีวจริยศาสตร์
Rights of medical and public health service recipients; legal liability of
medical practitioners in cases of medical malpractice; relationship between law and
bioethics
67844164

กฎหมายยาเสพติด
2(2-0-4)
Laws on Narcotics
ความหมาย รูปแบบของยาเสพติด ลักษณะความผิดแห่งกฎหมายอาญาอันเกี่ยวกับยา
เสพติด กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมาย
เกี่ย วกับการป้องกัน การใช้สารระเหย กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด และแนวความคิดในการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในลักษณะอย่างเป็นผู้ป่วย
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Meaning, form of the nature of the criminal offences relating to drugs;
Narcotics Law; laws on psychotropic substances; laws on the prevention of using volatile
substances; laws on measures to combat drug offenders and concepts of rehabilitation
of narcotic drug users as patients
67844264

กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
2(2-0-4)
Local Administration law
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดพื้นฐาน วิวัฒ นาการของการปกครองท้องถิ่น การจัด
ระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น กฎหมายการปกครองท้องถิ่นตามหลักการกระจายอานาจ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น ตามกฎหมายไทยในปั จ จุ บั น อานาจหน้ าที่ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น การกาหนด
นโยบาย การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น และการจัดบริการสาธารณะ ข้อบัญญั ติท้องถิ่น การกากับดูแล
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
Definition, importance, foundation, evolution of local administration law;
arrangement of local administrative state agencies; local administrative law adhering to
the principle of decentralization; current local administrative agencies under current Thai
law; authority of local administrative agencies; policy identification; management of local
resources and provision of public service; local regulations; supervision of local
administrative agencies; public participation in local administration
67844364

กฎหมายการคลัง
2(2-0-4)
Fiscal Law
แนวคิ ด ทฤษฎี ข องกฎหมายการคลั งการเงิ น บ่ อ เกิ ด ของกฎหมายการคลั งการเงิ น
นโยบายการคลังการเงินของรัฐ การจัดองค์กรของรัฐทางการคลังการเงิน หลักกฎหมายการคลังเกี่ยวกับ
วิธีการงบประมาณรายได้และรายจ่ายของรัฐ การก่อหนี้สาธารณะและรายจ่ายของรัฐ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และปัญหาในการจัดทางบประมาณของรัฐ นโยบายภาษี นโยบายการเงิน สถาบันการเงินและการคลังที่รัฐ
ใช้ในการบริหารประเทศ
Concepts and theories of public finance and fiscal law; sources of public
finance and fiscal law; state’s public finance and fiscal policy; public finance and fiscal
organizations; principles of public finance law on budgeting procedure; revenues,
expenses and public debts of State; rules, procedures and problems of State budgeting;
tax policy, fiscal policy; fiscal and financial institutions for public administration
67845264

ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
2(2-0-4)
Judicial System and General Principles of Procedural Law
รูปแบบการจัดองค์การของศาล อานาจของศาลต่างๆและอานาจของผู้พิพากษา และ
หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความ
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Forms of organization of the courts; the power of the courts and judges; and,
general principles of procedure applicable to the courts
67846264

กฎหมายทะเล
2(2-0-4)
Law of the Sea
วิชาบังคับก่อน : 67836164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Prerequisite: 67836164 Public International Law
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเล หลักเกี่ยวกับรัฐที่เป็นเกาะ
และรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล การแสวงหาและการนาทรัพยากรในทะเลมาใช้ประโยชน์ การระงับข้อพิพาท
และท่าทีทางการเมืองของประเทศมหาอานาจและประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีต่อกฎเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
Relationship between one state and another states relating to sea
territory; principles of archipelagic states and non-coastal states; exploitation and usage
of marine resources; dispute resolution; and political reaction of powerful countries and
ASEAN countries to principles affecting Thailand
67846364

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
International Economic Law
วิวัฒนาการของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ โครงสร้ า ง บทบาทและหน้ า ที่ ข องสถาบั น ดั งกล่ าวในการดู แ ลระเบี ย บเศรษฐกิ จ โลก และ
ความสัมพันธ์กับ ไทย ข้อตกลงปลีกย่อยที่สาคัญ ขององค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการค้า ข้อตกลง และ
สถาบันเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
Evolution of general agreement on tariff rate and trade; international
monetary fund; its structure, role and duties in managing world economic and its
relations with Thailand; other important agreements of the world trade organization
relating to trade, agreement, and regional organization on economic
67846464

กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
International Organization Law
วิชาบังคับก่อน : 67836164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Prerequisite : 67836164 Public International Law
ที่ ม า การก่ อ ตั้ ง อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รต่ า งๆ ภายในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
โดยเฉพาะองค์ การระหว่างประเทศระดับ สากล สหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศระดั บ
ภู มิ ภ าคที่ ส าคั ญ อื่ น ๆ นโยบายทางด้ านการเงิน ความโปร่งใสในการบริห ารจัด การ และความเป็ น
ประชาธิปไตยภายในองค์การระหว่างประเทศ
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Historical background of the development of international organizations,
such as the establishment, authority and function of their internal organs (institutions);
the United Nations (UN) and other importantly regional organizations; financial policies
and strategies; accountability in management and democratization inside international
organization
67846564

กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
2(2-0-4)
Law of Association of South-East Asian Nations (ASEAN)
วิชาบังคับก่อน : 67836164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Prerequisite : 67836164 Public International Law
ประวัติ ค วามเป็ น มา นิ ติ ฐ านะ โครงสร้า งอ านาจหน้ า ที่ วิธี ด าเนิ น การ และปั ญ หา
กฎหมายต่างๆ ข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม ทั้งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือภายใน
ระหว่างรัฐสมาชิก และความร่วมมือระหว่างสมาคม (อาเซียน) กับรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของไทยต่ออาเซียน
Historical backgrounds, legal status, structure, authority, function and
operation of ASEAN as well as its legal problems; legal issues related to activities of
ASEAN, both in relation to international co-operation among member states and in
relation to the Co-operation between ASEAN and a state or between ASEAN and other
international organizations; and, activities of Thailand on the basis of ASEAN
67846664

กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
Human Rights Law
วิชาบังคับก่อน : 67836164 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Prerequisite : 67836164 Public International Law
ปรัช ญาของสิ ทธิมนุ ษยชน ตราสารระหว่างประเทศว่าด้ว ยสิ ทธิมนุษยชน กลไกสิท ธิ
มนุษยชนตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ กลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายไทย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ประเด็นข้อท้าทายต่างๆ
ด้านสิทธิมนุษยชน
Philosophy of human rights international instruments pertaining to the
protection of human rights under the United Nations Organization; the regional
mechanisms for protecting human rights; the mechanisms for protecting human rights
under Thai law; protection of human rights under the judicial system; other challenges
relating to human rights
67848264

กฎหมายเด็กและเยาวชน
Law of Juvenile Delinquency

2(2-0-4)
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บทบั ญ ญั ติของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน การ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว คดีครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Legal provisions relating to juvenile offences; the treatment of children
and juvenile taking part in the justice administration; juvenile and family court
proceedings; family cases as well as other relating laws
67848364

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารทางกฎหมาย
2(2-0-4)
French for Legal Communication
คาศัพท์ สานวน ประโยคภาษาฝรั่งเศส สาหรับการสื่อสารเกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
Vocabulary expressions, sentences; French for communication in terms of
law and the judicial process
67848464

การว่าความและการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
2(1-2-3)
Advocacy and Legal Counseling
กระบวนการและขั้ น ตอนในการด าเนิ น คดี การสื บ พยาน การเจรจาต่ อ รอง การให้
คาแนะนาและคาปรึกษาทางกฎหมาย การจัดทาเอกสารทางกฎหมาย และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีและธรรมเนียมทางศาล
Process and procedure of court trial; testimony; negotiation; legal advice
and consultation; drafting of legal documents; and, the good practices under court
regulations and tradition

