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ค าน า 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยได้น ามาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาอ่ืนตามมติคณะกรรมการ
อ านวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และระเบียบส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ว่า
ด้วยการพิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญา หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันการศึกษา ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนา
คณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ
ของหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาอ่ืนตามมติ
คณะกรรมการอ านวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และระเบียบส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง
สภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญา หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า นิติ
ศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษา พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 
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สารบัญ 

 
 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้อง

กับพันธกิจของสถาบัน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
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สารบัญ (ต่อ) 

 
 หน้า 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ 

ผลการเรียนรู้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

56 
56 
57 
63 

 
65 

 
หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
ภาคผนวก จ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่องแต่งตั ้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2559 

ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ช เอกสารสรุปการปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตร และตาราง

เปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร   
ภาคผนวก ซ การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัด

กิจกรรมแต่ละวิชา 
ภาคผนวก ฌ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ข ้อ บ ัง ค ับ ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ช ภ ัฏ บ ้า น ส ม เ ด ็จ

เจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2550 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่องแนวปฏิบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้น
การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่
ระบบการศึกษา พ.ศ. 2554 

ภาคผนวก ญ   เอกสารรับรองมาตรฐานการศึกษาส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

- หนังสือส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา เรื่อง การรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตร
บัณฑิตของสถาบันการศึกษาอ่ืน คณะกรรมการอ านวยการ
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ภาคผนวก ฎ   เอกสารรับรองหลักสูตรส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา
ทนายความ 

- หนังสือสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง 
การรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรผู้สอบไล่ได้ปริญญา
ตรีทางนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา  

- ระเบี ยบส านั กฝึ กอบรมวิ ชาว่ าความแห่ งสภา
ทนายความ ว่าด้วยการพิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับ
ปริญญา หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันการศึกษา      

 
 
 
 

หน้า 
214 

 
 

217 
 
 

225 
 

226 
 
 

227 
 
 

229 
230 

 
 

231 



จ 
 

 

 

 

 

 



หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

คณะ    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 

ภาควิชา   สังคมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา   นิติศาสตร ์
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  25521741103375 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย  น.บ. 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Laws 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  LL.B. 

  
3. วิชาเอก  

 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  

 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ  
 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยเป็นหลัก หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาอังกฤษ 
  

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนิสิตนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี 
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  สถานภาพของหลักสูตร 

6.1.1    หลักสูตรใหม่ 
 6.1.2   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) ซึ่งส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาพิจารณารับรองมาตรฐานการศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 334 วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 และส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
พิจารณาอนุมัติรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 วันที่ 28 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560              
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที ่2/2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 สามารถประกอบอาชีพด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ปลัดอ าเภอ 
ต ารวจ นายทหารพระธรรมนูญ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นิติกร เป็นต้น 
 

 8.2 สามารถประกอบอาชีพด้านกฎหมายในหน่วยงานเอกชน เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร เป็นต้น 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบันและ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

1.  นายพิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล 
 3-1302-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(นิติศาสตร์) 

 น.ม. 
 น.บ.ท. 
  
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
 แห่งสภาทนายความ, 2543 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541 

2.  นายชนินทร์ มณีด า 
 3-1021-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(นิติศาสตร์) 

  น.ม. (กฎหมายสิ่งแวดล้อม) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2550 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
 แห่งสภาทนายความ, 2549 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบันและ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

3.  นายจักรพงษ์ กังวานโสภณ 
 3-6398-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
 แห่งสภาทนายความ, 2545 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

4.  นางสาวพัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์ 
 5-5099-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. เกียรตินิยม  

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
 แห่งสภาทนายความ, 2546 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 

5.  นางสาวปาริชาติ ม่วงศิริ 
 3-1021-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. (กฎหมายภาษี) 
 น.บ.ท. 
  
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. เกียรตินิยม  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ 
 แห่งสภาทนายความ, 2549 
 มหาวิทยาลัยรังสิต, 2547  

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนดูที่ภาคผนวก ก 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การปรับปรุงหลักสูตรทางกฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งนี้ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจสังคมในศตวรรษที่  21 จึงมีความจ าเป็นต้อง
น าเรื่องดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนหลักสูตร 
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงบริบททางสังคมที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งใน

ปัจจุบันสังคมต้องการนักกฎหมายที่มีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าตน ดังนั้นหลักสูตรใหม่จะต้องพัฒนา
หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือจะต้องสร้าง
นักกฎหมายให้มีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าตน  

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้สอดคล้อง

กับสถานการณ ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ
ข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิมที่เน้นหนักไปในทางท่องจ า โดยมุ่งเน้นหลักการพ้ืนฐานของแต่ละวิชาให้บัณฑิตเข้าใจ
แก่นและศุภนิติวิธีของแต่ละวิชามากที่สุด เพ่ือที่จะสร้างบัณฑิตที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการตอบรับทิศทางการพัฒนาประเทศแบบไทยแลนด์ 4.0 และกฎหมายในปัจจุบันที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมใหม่อย่างรวดเร็ว และมุ่งสร้างให้บัณฑิตเป็นนักกฎหมายที่ยึดมั่นหลักวิชา เป็นทั้งนักวิชาการที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และนักปฏิบัติที่มีความสามารถทางวิชาการ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มีวิสัยทัศน์พัฒนาให้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ 
และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ ด้านการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยมีการเพ่ิมรายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ด้านการวิจัย โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้วิจัยต้องน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม โดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการสู่สังคมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ด้านการท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัด
กิจกรรมสาขาวิชา เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมถวายพวงมาลาพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์เนื่อง
ในวันรพี เป็นประจ าทุกปี และด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยอาศัยหลักความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาภาษา  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 
  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

13.3 การบริหารจัดการ 
              ในการจัดการเรียนการสอนมีการประสานงานกับสาขาวิชาหรือคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนิสิต 
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและคณาจารย์
ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างสาขาวิชาหรือคณะ เพ่ือก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล 
ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความรู้ความสามารถ

และรอบรู้ทางด้านกฎหมาย มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความยุติธรรม กอปรด้วย
จรรยาบรรณ มรรยาท ศีลธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

1.2 ความส าคัญ 
 กฎหมายมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  นอกจากนี้ กฎหมายยัง
เป็นเครื่องมือที่รัฐน ามาใช้เพ่ือพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการเปิดการเรียน
การสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยมีนิสิต นักศึกษานิยมเข้าศึกษาเป็นจ านวนมาก อีกทั้งเมื่อส าเร็จ
การศึกษาสามารถท างานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนี้การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาท้องถิ่น สั งคม 
และประเทศชาติอย่างยั่งยืน สาขาวิชานิติศาสตร์จึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

1.3 วัตถุประสงค์  
 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
และด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตซึ่งมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักษาคุณธรรม 
จริยธรรม ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพนักกฎหมาย  

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชากฎหมายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพทางกฎหมายใน

หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และสามารถแสวงหา

ความรู้เพิ่มเติมเม่ือมีความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม 
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5) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการวางแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อสังคม มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สภาทนายความและเนติบัณฑิตยสภา 

- ติดตามการประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- เอกสารการประสานงานกับภาครัฐ
และเอกชน 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและ
หน่วยงานต่าง ๆ 

- เชิญผู้ เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- แผนพัฒนาการจัดการเร ียน
การสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ทักษะด้านการปฏิบัติพร้อมที่จะ
เข้าสู่วิชาชีพ 

- ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยมีรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพ่ือให้นิสิต นักศึกษาได้ฝึกฝน
ปฏิบัติและพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพ 

- รายงานผลการประเมินระดับ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง หั ว ห น้ า
หน่วยงานที่นิสิต นักศึกษาได้เข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- แผนการพัฒนาทักษะการสอน
การประเมินผลของอาจารย์ 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง 

- ระดับความพึงพอใจของนิสิต 
นักศึกษาต่อการสอนของคณาจารย์ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 
 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตต้องมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
โดยจัดการเรียนการสอน จ านวน 8  สัปดาห์ หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ว่าด้วย การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่ระบบ พ.ศ. 2554 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน
ระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2)  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี 
 3)   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่าสุขภาพเหมาะสมส าหรับการเข้าศึกษา 
 4)   มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

นิสิต นักศึกษาแรกเข้าจึงอาจมีปัญหาเรื่องการปรับตัว 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ

ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิตนักศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม  
2560 100 - - - 100 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร ปีละ 100 คน 
เริ่มส าเร็จการศึกษาปี 2564 

2561 100 100 - - 200 
2562 100 100 100 - 300 
2563 100 100 100 100 400 
2564 100 100 100 100 400 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบประมาณแผ่นดิน 
   - งบด าเนินการ 

80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 

   - งบลงทุน 
      - ค่าครุภัณฑ์ 

 
200,000 

 
200,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

เงินบ ารุงการศึกษา 1,900,000 3,800,000 5,700,000 7,600,000 7,600,000 

รวมรายรับ 2,180,000 4,160,000 6,040,000 8,020,000 8,020,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 630,000 1,669,500 2,477,538 3,001,392 3,181,488 
2. งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 

 
48,000 

 
72,000 

 
84,000 

 
96,000 

 
96,000 

   - ค่าใช้สอย 968,000 2,160,000 3,364,000 4,568,000 4,568,000 

   - ค่าวัสดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
   - ค่าด าเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
304,000 

 
608,000 

 
912,000 

 
1,216,000 

 
1,216,000 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
200,000 

 
200,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

รวมรายจ่าย 2,350,000 4,909,500 7,137,538 9,081,392 9,261,488 

จ านวนนักศึกษา 100 200 300 400 400 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
23,500 24,548 23,792 22,703 23,154 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 

การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่ระบบ พ.ศ. 2554 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 
 1.1)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ     23 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาภาษา      9  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    7  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา    1  หน่วยกิต 

 1.2)  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
 2.1)  วิชาแกน     3 หน่วยกิต 

 -  วิชาบังคับ    3  หน่วยกิต 
 2.2)  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 

 -  วิชาบังคับ   90  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 2.3)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ     3 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    32 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ      23 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 
9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 English for Communication  
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   7 หน่วยกิต 
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship  

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in  

Mathematics 
 

 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1  หน่วยกิต 
9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต                   1(0-2-1) 
 Physical Activities  for  Life 
  

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว     3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture 
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9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า  3(2-2-5) 
 Burmese Language and Culture 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร  3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู  3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture 
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า   3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม  3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  
9122204 ความสุขแห่งชีวิต  3(3-0-6) 
 Happiness of Life  
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  
9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  
9132203 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 
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9132204 สุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน    3 หน่วยกิต 

   (1) วิชาบังคับ   3  หน่วยกิต 
2100201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(2-2-5) 
 English for Work 
  

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 
   (1) วิชาบังคับ  90  หน่วยกิต 

2141101 หลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6) 
 Principles of Private Law 
2141102 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Public Law 
2141103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์ 3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code : Property  
2141104 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)  
 Civil and Commercial Code :  
 Juristic Acts and Contracts 
2141105 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
 Criminal Law 1 
2141201 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code :  Obligation  
2141202 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด  3(3-0-6) 
 จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
 Civil and Commercial Code : Torts,  
 Management of Affairs without  
 Mandate and Undue Enrichment 
2141203 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 
 Specific Contracts 1 
2141204 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
 Specific Contracts 2 
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2141205 เอกเทศสัญญา 3 3(3-0-6) 
  Specific Contracts 3 
2141206 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code : Family  
2141207 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 
 Criminal Law 2 
2141208 กฎหมายอาญา 3 3(3-0-6) 
  Criminal Law 3 
2141209 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
  Constitutional Law 
2141210 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
  Administrative Law 
2141301 เอกเทศสัญญา 4 3(3-0-6) 
  Specific Contracts 4 
2141302 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก 3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code : Successions 
2141303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
  Civil Procedure Code 1 
2141304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
  Civil Procedure Code 2  
2141305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
  Criminal Procedure Code 1 
2141306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 
  Criminal Procedure Code 2 
2141307 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 
  Labor Law 
2141308 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 3(3-0-6) 
  Law on Court Organization 
2141309 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 
  Philosophy of Law 
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2141310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(2-2-5) 
  English for Lawyers 
2141311 การอ่านและการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย  3(2-2-5) 
 ภาษาอังกฤษ  
 English Legal Reading and Document Drafting 
2141401 จริยธรรมและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย 3(2-2-5) 
  Ethics and Legal Profession  
2141402 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 3(3-0-6) 
  Law of Evidence 
2141403 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
  Tax Law 
2141404 กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6) 
  Bankruptcy Law 
 

   (2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
2141405 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Trade Law 
2141406 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Investment Laws 
2141407 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 Securities and Securities Exchange Law  
2141408 กฎหมายคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
 Computer Law 
2141409 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Protection Law 
2141410 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Administrative Law 
2141411 กฎหมายทหาร 3(3-0-6) 
 Military Law 
2141412 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 Intellectual Property Law   
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2141413 กฎหมายที่ดิน 3(3-0-6) 
 Land Law 
2141414 กฎหมายพาณิชยนาวี 3(3-0-6) 
 Maritime Law 
2141415 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Electronic Commerce Law 
2141416 กฎหมายเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6) 
 Juvenile and Family Law 
2141417 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3(3-0-6)    
        Comparative Constitutional Law 
2141418 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล 3(3-0-6)  
  Public and Private International Law 
2141419 กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 3(3-0-6) 
 ตะวันออกเฉียงใต้ )อาเซียน(    
 Law of Association of South East Asian Nations  
2141420 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Law 
2141421 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 
 Criminal Justice Administrations 
2141422 การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6) 
 Commercial Disputes Resolution and Arbitration  
2141423 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Tax Planning 
2141424 การสืบสวนและการสอบสวน 3(2-2-5) 
 Investigation and Interrogation 
2141425 นิติเวชศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Forensic Medicine  
2141426 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 3(3-0-6) 
 Thai Legal History 
2141427 วิชาว่าความและศาลจ าลอง 3(2-2-5) 
 Practice and Moot Court 
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2141428 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(2-2-5) 
 Seminar in Civil Law 
2141429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5) 
 Seminar in Civil Procedure Law 
2141430 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 
 Seminar in Criminal Procedure Law 
2141431 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5) 
 Seminar in Criminal Law 
2141432 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 
 Human Rights 
2141433 หลักการบัญชีเบื้องต้นส าหรับนักกฎหมาย  3(2-2-5) 
 Introduction to accounting principles  
 for lawyers 
2141434 หลักการร่างสัญญาทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Principles of Contract Drafting 
2141435 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Introduction to Economics principles  
 for Lawyers 
2141436 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6) 
 Criminology and Penology 
 

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ           3 หน่วยกิต 
2141437 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์  3(350) 
 Legal Internship  

 

      3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ 
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา   
สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 11 หน่วยกิต 

2141101 หลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6) 

2141102 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
รวม 17 หน่วยกิต 

 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 12 หน่วยกิต 
2141103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์ 3(3-0-6) 

2141104 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว ่าด้วยเรื ่องนิต ิกรรมและ
สัญญา 

3(3-0-6) 

2141105 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุ่มภาษา) 3 หน่วยกิต 

2100201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(2-2-5) 

2141201 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 3(3-0-6) 
2141202 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด  

จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  
3(3-0-6) 

2141203 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6) 

2141207 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 

2141209 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3 หน่วยกิต 
2141204 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
2141205 เอกเทศสัญญา 3 3(3-0-6) 
2141206 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 3(3-0-6) 
2141208 กฎหมายอาญา 3 3(3-0-6) 
2141210 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกติ 
 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

XXXXXXX เลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
2141301 เอกเทศสัญญา 4 3(3-0-6) 
2141302 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก 3(3-0-6) 
2141303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
2141305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
2141307 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 
2141310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

XXXXXXX เลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
2141304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
2141306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 
2141308 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 3(3-0-6) 
2141309 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 
2141311 การอ่านและการจัดท าเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2141401 จริยธรรมและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย 3(2-2-5) 

2141402 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 3(3-0-6) 

2141403 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
2141404 กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6) 

21414XX วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2141437 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 3(350) 

รวม 3 หน่วยกิต 

 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

   Thai for Communication  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ 

การบูรณาการทักษะการส่งสาร และรับสารเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน 

An introductory of language for communication; practicing language skills for 
creative receiving and sending message; integrating language skills for communication in 
everyday use; message interpretation and literacy; language usage for communication in 
current society 
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9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication  

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภ าษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสาร  
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในเหตุการณ์ท่ีเป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต  

English structures in various forms of English writing in everyday use; practice 
using English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills 
in everyday use in the past, present, and future situations 
 
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน การฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจ าวัน งานอดิเรก  
การเดินทางท่องเที่ยวและโรงแรม การซื้อสินค้า การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วัน เดือน ปี  
การสมัครงาน การน าเสนอในที่ท างาน 
 Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; hobby; 
travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling; job 
applications; presentation in working places 
 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context 
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9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5) 
 Burmese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน 

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of 
the ASEAN context 

 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประ
จ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one of 
the ASEAN context 
 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as one 
of the ASEAN context 

 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the ASEAN 
context 
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9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of the ASEAN 
and East Asian context 

 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุ่นในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of the 
ASEAN and East Asian context 

 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN 
and East Asian context 

 
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว 
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
การท างานเป็นทีม การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง     
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 Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; 
social and occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and 
adjustment; virtue, ethics, and values; critical thinking, decision making, and problem solving; 
team working; living a self-sufficient life 
 
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   

 สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรมไทย 
บทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพระราชด าริ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปราชญ์ท้องถิ ่น สมาคมประชาชาติแห่ง เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประเทศชาติ  
 Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, 
population, Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for 
the sustainable development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
(King Rama IX); the local scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; the 
contributions of Somdej Chowpraya Borommaha Srisuriyawongse (Chuang Bunnag) to 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand 
 
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship 

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตส านึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริต ผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ 

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and 
responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity among 
the students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the society and 
country 
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9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าและการท างาน เป็นทีม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 Concepts and theories of management, the component management, and 
various functions in organizations; implementation of technology for organizational 
management; concepts and theories of leadership and team work; ethics and social 
responsibilities 
 
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use  

ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ความน่าเชื่อถือ
และคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจ าวัน การใช้สื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of 
consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with 
understanding in everyday use; using media with social responsibility and without violating 
personal rights; morality, ethics, and related laws 
 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมิน
คุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ 
 Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and 
appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
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9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

ความหมาย ความส าคัญและปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุข 
ศิลปะการด าเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการท างาน งานอดิเ รกกับการสร้าง
ความสุข  จิตสาธารณะเพ่ือความสุขของผู้อื่น 

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories 
concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; 
hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness 

 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use  

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความส าคัญของ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจาก
สารเคมี ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความส าคัญของการด ารงชีวิตแบบสมดุล 

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; 
importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and 
chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living 

 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการแก้ปัญหา
และวิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ทักษะการ
ค านวณเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
 Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-solving 
principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental mathematical 
model; calculation skills for learning and problem solving 
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9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การสื่อสารสมัยใหม่ การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคม
ออนไลน์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

Definitions, components, importance, and benefits of information technology; 
hardware; software; modern communication equipment; data communication and Internet; e-
commerce; social media; threats and security in information technology and social media; laws 
and ethics in using everyday information technology and social media creatively 

 
9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  

หลักการของสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล  
เพ่ือผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการน าเสนอสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัลในที่สาธารณะ 
จรรยาบรรณในการน าเสนอสื่อดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

Principles of digital media; digital media production; data presentation planning; 
information presentation techniques using digital media; public presentation and digital media 
publishment; ethics in digital media presentation; laws concerning copyright and intellectual 
property 

 
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 

ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากการเพ่ิมประชากร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างสรรค์สังคม กระบวนการด าเนินการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Definitions and importance of technology; types of technology; development 
process of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems caused 
by increased population; using technology wisely to develop a society; technological process 
for sustainable development 
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9132204 สุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  

 ระบบและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การดูแลป้องกัน 
การสร้างเสริมสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือความงาม
ในชีวิตประจ าวัน วิทยาการด้านสุขภาพและความงาม และเพศศึกษาน่ารู้ในวัยรุ่น 

Human body systems and functions; common health problems in various age 
groups and prevention; health enhancement; anti-aging and regenerative science; food, 
drugs, and health products for aesthetic in every use; health and aesthetic science; sex 
education in adolescence 

 
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities for Life  

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญในพ้ืนฐานของกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน  
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งในชีวิตประจ าวันและยามว่าง เพ่ือการมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยผ่าน  
การปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การป้องกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรม
กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity 
foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in 
order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and 
taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international sports 
including physical exercise, recreation, and other relevant physical activities 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 
2100201  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน        3(2-2-5) 
  English for Work 
  การอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอก
แบบฟอร์มสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการท างาน 
            Reading job advertisements; writing a resume; writing a cover letter; filling an 
application form; job interview; various situational conversations for work 
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2141101 หลักกฎหมายเอกชน       3(3-0-6) 
  Principles of Private Law 
  ความหมาย พัฒนาการของกฎหมาย แนวความคิดพ้ืนฐาน บทบาทความส าคัญของ
กฎหมายเอกชน การใช้การตีความกฎหมายเอกชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 (ลักษณะ 1-2)  
  Meaning, development of law, fundamental concepts, the significant roles of 
private law, application, interpretation of the private law; general elements and basic 
characteristics of civil law stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 1 (Chapter 1-2) 
 
2141102 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 Introduction to Public Law 

หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน กฎเกณฑ์เกี่ยวกับรัฐ การจ ากัดอ านาจรัฐ หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักนิติธรรม และหลักการประชาธิปไตย 

Principle of public law, theories of states, limitation of state powers, 
separation of power, Rule of law and democracy principle 

 
2141103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์    3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code : Property  
  ลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ส่วนควบของทรัพย์ อุปกรณ์ และดอกผลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 (ลักษณะ3) ลักษณะ หลักทั่วไป และชนิดของทรัพยสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 
  Nature of property, classification of property, a component parts of a thing, 
accessories and fruit of a thing stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 1 (Title 3); the 
nature, general principles and classification of real rights in property stipulated in the Civil 
and Commercial Code, Book 4 

 
2141104 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา   3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code : Juristic Acts and Contracts 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องนิติกรรม ระยะเวลา อายุความ และสัญญา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 (ลักษณะ 4-6) และบรรพ 2 (ลักษณะ 2) 
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Principles of civil and commercial law pertaining to legal acts, periods of time, 
prescription and contracts stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 1 (Titles 4-
6) and Book 2 (Title 2)  
 
2141105 กฎหมายอาญา 1       3(3-0-6) 
  Criminal Law 1 

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา บทนิยาม การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิด
หลายบท การกระท าความผิดอีก อายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 (บทบัญญัติทั่วไป) 

General principles of criminal law, definition, application to penal laws, 
punishments and measures of safety, criminal liability, attempts, principals and supporters, 
concurrence of offences, recidive, prescription stipulated in the Penal Code, Book 1 (General 
Provisions) 

 
2141201 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้     3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code :  Obligation  

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน 
โอนสิทธิเรียกร้อง และความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 (ลักษณะ 1) 
  Principles of civil and commercial law pertaining to obligation, subject of 
obligations, effect of obligations, plurality of debtors and creditors, transfer of claims and 
extinction of obligations stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 2 (Title 1) 
 
2141202 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้   (3-0-6) 
  Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs  
  without Mandate and Undue Enrichment 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องละเมิด จัดการงานนอกค าสั่ง ลาภมิควรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 2 (ลักษณะ 3-5) และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

Principles of civil and commercial law pertaining to torts, management of 
affairs without mandate and undue enrichment stipulated in the Civil and Commercial Code, 
Book 2 (Titles 3-5) and the Torts Liability of Officials Act B.E. 2539 
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2141203 เอกเทศสัญญา 1       3(3-0-6) 
  Specific Contracts 1 

หลักกฎหมายเรื่องซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  
  Legal principles relating to sell, exchange, gift, hire of property, hire-purchase, 
hire of services, hire of work and carriage stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 3  
 
2141204 เอกเทศสัญญา 2       3(3-0-6) 
  Specific Contracts 2 

หลักกฎหมายเรื่องยืม ฝากทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า เก็บของในคลังสินค้า 
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  
  Legal principles relating to loan, deposit, suretyship, mortgage, pledge, 
warehousing, compromise, gambling and betting stipulated in the Civil and Commercial Code, 
Book 3 
 
2141205  เอกเทศสัญญา 3       3(3-0-6) 
  Specific Contracts 3 

หลักกฎหมายเรื่องตัวแทน นายหน้า บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  
  Legal principles relating to agency, brokerage, current account, insurance and 
bills stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 3 
 
2141206 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว     3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code : Family  

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องครอบครัว การสมรส บิดามารดากับบุตร และค่าอุปการะ
เลี้ยงด ูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
  Principles of civil and commercial law pertaining to Family law, marriage, 
parent and child and maintenance stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 5 
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2141207 กฎหมายอาญา 2       3(3-0-6) 
  Criminal Law 2 

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  2141105 กฎหมายอาญา 1 
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การก่อการร้าย การปกครอง การยุติธรรม 

ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน การปลอมและการแปลง การค้า 
และเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด (ลักษณะ 1-9) 

Prerequisite : 21412105 Criminal Law 1 
  Offences relating to the security of the kingdom, terrorism, public administration, 
justice, Religion, public peace, causing public dangers, counterfeit and alteration, trade and 
sexuality stipulated in the Penal Code, Book 2 Specific Offences (Titles 1-9) 
 
2141208 กฎหมายอาญา 3       3(3-0-6) 
  Criminal Law 3 

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  2141105 กฎหมายอาญา 1 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง ทรัพย์ และศพ ตามประมวล

กฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด (ลักษณะ 10-13) และความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุ
โทษ 

Prerequisite : 2141105 Criminal Law 1 
  Offences against life and body, liberty and reputation, property and corpse, 
stipulated in the Penal Code, Book 2 Specific Offences ( Titles 10-13) ; a petty offence 
stipulated in the Penal Code, Book 3 Petty Offences 
 
2141209 กฎหมายรัฐธรรมนูญ       3(3-0-6) 
  Constitutional Law 

ข้อความเบื้องต้นและหลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันทางการเมือง 
การประกันสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
  Basic principles and concepts of constitutional law, structures of political 
instutions, rights and liberties according to the Constitution and supremacy of the constitution 
doctrine 
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2141210 กฎหมายปกครอง       3(3-0-6) 
  Administrative Law 

การจัดระเบียบการปกครองของรัฐ สาระส าคัญและที่มาของกฎหมายปกครอง บริการ
สาธารณะ การจัดระเบียบการบริหารราชการของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมืองของรัฐ 
สิทธิระหว่างรัฐกับเอกชน และวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย 
  Organization of state administration, essence and origins of administrative law, 
public services, administrative organizations of Thai government affair, relationship of 
political organizations of state, rights between state and private and procedure for Thai 
administrative case 
 
2141301 เอกเทศสัญญา 4       3(3-0-6) 
  Specific Contracts 4 
  หลักกฎหมายเรื่องหุ้นส่วนและบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  

Legal principles relating to partnership and company stipulated in the Civil 
and Commercial Code, Book 3 
 
2141302 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก    3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code : Successions 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีการ
จัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ และอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 

Principles of civil and commercial law pertaining to successions, statutory 
rights of inheritance, wills, administration and distribution of an estate, vacant estates and 
prescription stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 6  
 
2141303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1      3(3-0-6) 
  Civil Procedure Code 1 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ว่าด้วยบททั่วไป และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  General provisions of division 1 and procedure in courts of first instance of 
division 2 under the Civil Procedure Code 
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2141304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2      3(3-0-6) 
  Civil Procedure Code 2  

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  2141303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 ว่าด้วยอุทธรณ์และฎีกา และภาค 4 ว่าด้วยวิธีการ

ชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
Prerequisite : 2141303 Civil Procedure Code 1 

  Appeal and dika appeal of division 3  and measures before judgment and 
execution of judgments or orders of Division 4 under the Civil Procedure Code 
 
2141305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1     3(3-0-6) 
  Criminal Procedure Code 1 

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น และภาค 2 สอบสวน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  Principles relating to preliminary of Division 1 and inquiry of Division 2 under 
the Criminal Procedure Code 
 
2141306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2     3(3-0-6) 
  Criminal Procedure Code 2 

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  2141305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น และภาค 4 อุทธรณ์

และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
Prerequisite : 2141305 Criminal Procedure Code 1 
Principles relating to procedure in court of first instance of division 3  and 

appeal and dika appeal of Division 4 under the Criminal Procedure Code 
 
2141307 กฎหมายแรงงาน       3(3-0-6) 
  Labor Law 

หลักกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย สัญญาจ้างแรงงาน  
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  Principles of labor law, history of Thai Labor Law, employment contract, 
Labor Protection Law, Labor Relations Law and other relevant laws 
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2141308 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม      3(3-0-6) 
  Law on Court Organization 

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ านาจศาล และอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ระบบตุลาการ 
กฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และพระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด 
  Law on court organization, court jurisdiction and power of judgement, system of 
judges, the Law for the Establishment of and Procedure for Kwaeng Court and the Act for 
Application of the Criminal Procedure for Kwaeng Court to Provincial Court 
 
2141309 นิติปรัชญา        3(3-0-6) 
  Philosophy of Law 

วิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน
ปัญหามูลฐานแห่งกฎหมาย   
  Development of concept philosophy law from the past until present 
including problems of legal basis 
 
2141310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                            3(2-2-5) 
  English for Lawyers 

ความหมาย ค าศัพท์เฉพาะ และส านวนภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายที่ส าคัญ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการอ่านและค้นคว้าเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพกฎหมาย 

 Definition, technical terms and idioms of English language for lawyers using as 
a basic for reading and researching English documents for legal profession 
 
2141311 การอ่านและการจัดท าเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
  English Legal Reading and Document Drafting 
  รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  2141310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  
  การอ่านเอกสารทางกฎหมาย ต ารา บทความของต่างประเทศ ตลอดจนวิธีการจัดท า
เอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ 
  Prerequisite : 2141310 English for Lawyers 
  Reading documents in the legal profession, textbooks, articles from foreign 
countries including to provide English legal document 
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2141401 จริยธรรมและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย      3(2-2-5) 
  Ethics and Legal Profession  

วิวัฒนาการและลักษณะเฉพาะของวิชาชีพกฎหมาย องค์กรทางวิชาชีพที่ก ากับดูแล
ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่ จริยธรรม มรรยาท และอุดมคติของนักกฎหมายในด้านต่าง ๆ ตลอดจน
ปัญหาทางจริยธรรมของนักกฎหมาย ของกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือผดุงรักษาความยุติธรรม 
  Development and characteristics of legal profession, profession organization 
supervising legal practitioner, responsibilities, ethics, manners and ideals of lawyers in various 
fields as well as problems on ethics of lawyers; the status of law as a justice mechanism 
 
2141402 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน      3(3-0-6) 
  Law of Evidence 

หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

General provisions of law of evidence under the Civil and Criminal Procedure 
Codes 
 
2141403 กฎหมายภาษีอากร       3(3-0-6) 
  Tax Law  

หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้            
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ รวมถึงหลักการเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน 

Legal principles of taxation pursuant the Revenue Code on Personal Income Tax, 
Corporate Income Tax, Value Added Tax, Specific Business Tax and Stamp Duty including 
principle of Double Taxation Agreement 
 
2141404 กฎหมายล้มละลาย       3(3-0-6) 
  Bankruptcy Law 

กระบวนการของคดีล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติคดีล้มละลายและ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย 

Procedure of bankruptcy case and rehabilitation in accordance with the 
Bankruptcy Act and the Act for the Establishment of and Procedure for Bankruptcy Court 
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2141405 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  International Trade Law 
  กฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหลัก
อันเป็นพื้นฐานของธุรกรรม คือการซื้อขายระหว่างประเทศ การขนส่งทางทะเล การเงินและการช าระ
ราคา และการประกันภัยทางทะเล  
  Law, principles and practice of international trade pertaining to principle 
agreement based transactions on international sale and purchase, transportation by sea, 
finance and payment, and marine insurance 
 
2141406 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  International Investment Law 
  รูปแบบและหลักการของการลงทุนในต่างประเทศ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
การถือครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดิน การส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์เพ่ือจูงใจการลงทุน การขัดกัน
ของกฎหมาย  การเคลื่อนย้ายเงินทุน ทรัพย์สิน และบุคคลระหว่างประเทศ รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ปรากฏใน
ข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค พหุภาคี หรือทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งด้านการรับ
การลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทย 
  Patterns and principles of investment overseas, foreign business, land 
possession or use, investment promotions and privileges, conflict of law, international 
transfer of funds, properties and persons, including rules appearing in international 
agreements in regional, multilateral or bilateral levels relating to investment from aboard 
and in overseas of Thai investors 
 
2141407 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    3(3-0-6) 
  Securities and Exchange Law  
  ระบบทุน การระดมทุนโดยการออกหลักทรัพย์ของบริษัท ชนิดของหลักทรัพย์ การเสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ธุรกิจหลักทรัพย์ การกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และ
การครอบง ากิจการ การควบคุมดูแลและส่งเสริม การซื้อขายหลักทรัพย์ การคุ้มครองผู้ลงทุน ตลอดจนศึกษา
ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  Capital system, funding by issue of company securities, type of securities, 
public offering, securities business, unfair acts pertaining to stockbroking and business 
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takeover, controlling and promoting stockbroking, investor protection as well as study on 
stock exchange, securities organization and regulating of securities and stock exchange 
 
2141408 กฎหมายคอมพิวเตอร์                                                                3(3-0-6) 
  Computer Law 

ความหมาย องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรม กระบวนการ ข้อมูล
สารสนเทศ ระบบสื่อสาร รวมทั้งศึกษากฎหมายนิติกรรมและสัญญา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายเทคโนโลยี
สื่อสารและอินเทอร์เน็ต และกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  Definition, elements of computer, hardware, software, procedure, data and 
information, communication systems including study on Contract Law, Electronic 
Commerce, Intellectual Property Law, Tort Law, Computer Crime, Telecommunications Law 
and Internet Law and other relevant international law 
 
2141409 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      3(3-0-6) 
  Consumer Protection Law 

 หลักการและเหตุผลของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการที่ใช้เพ่ือเยียวยาแก่ผู้บริโภค 
ซึ่งได้รับความเสียหาย ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยการขายตรง กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  Principles and rationales of the consumer protection law, measures for 
redressing injury suffered by consumer as embodied in the Consumer Protection Law, 
Product Liability Law, Direct Sales Law, Consumer Case Procedure Law and other relevant laws 
 

2141410 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
  Comparative Administrative Law 

 หลักทั่วไปแห่งกฎมายปกครอง ลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง หลักทั่วไปในการจัด
ระเบียบราชการการบริหาร (หลักการรวมอ านาจปกครอง หลักการกระจายอ านาจปกครอง)  หลักที่ใช้ในการ
จัดระเบียบราชการบริหารในประเทศ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง การจัดระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค การจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น โดยศึกษากฎหมายปกครองของไทยเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของต่างประเทศ  
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  Concepts and basic principles of local administration of the state and local 
administrative organization pursuant to present laws, local administrative organization’s 
authorities, responsibilities, juristic person status, control power over individuals and actions, 
local finance and governance from the centre 
 

2141411 กฎหมายทหาร        3(3-0-6) 
  Military Law 
  กฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก 
  Military criminal, court and martial laws 
 

2141412 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      3(3-0-6) 
  Intellectual Property Law   
  หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า  
  Principles of law on copyright, patents and trademarks 
 

2141413 กฎหมายที่ดิน        3(3-0-6) 
  Land Law 
  ประวัติและหลักการส าคัญของกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดิน และกฎหมายอาคารชุด 
  History and the principles of land law, Law of Land Development and Law of 
the Condominium 
 

2141414 กฎหมายพาณิชยนาวี       3(3-0-6) 
  Maritime Law 
  หลักกฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือทะเล การจ านองเรือ และ  
บุริมสิทธิทางทะเล ความผิดและการจ ากัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดินทะเล การรับขนของ
ทางทะเล ความผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และ
การประกันภัยทางทะเล 
  Principles in maritime law, the Law on Sea Liners, the law related to mortgage 
of vessels and maritime preferential rights, liability and limitation of liability of shipowners, 
charterparties, carriage of goods by sea, liability for vessel collision, sea salvage, general 
average and marine insurance 
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2141415 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 
  Electronic Commerce Law 
  หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ท าโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
มาตรฐานหรือระบบที่คู่กรณีตกลงกัน (EDI) เป็นต้น การเกิดสัญญา สถานะทางกฎหมายของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการท าเป็นหนังสือหรือต้นฉบับเมื่อมีการใช้ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์   
  Fundamental legal principle relating to transactions made by any electronic 
means, e.g., a sale of goods or service via internet, electronic data interchange or legal requirements 
(EDI) etc., formation of contract, legal status of electronic signatures, legal requirements as to 
writing or original in relation to electronic records, data protection in electronic and computer crimes 
 
2141416 กฎหมายเยาวชนและครอบครัว      3(3-0-6) 
  Juvenile and Family Law 
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบ
ครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
  Legal principles relating to youth and family in accordance with the Act of 
Juvenile and Family Court and Procedure 
 
2141417 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ                                          3(3-0-6)    
         Comparative Constitutional Law 

 ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดท ารัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย 
องค์กรต่าง ๆ ทางการเมือง กระบวนการนิติบัญญัติ สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ           
การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกับรัฐธรรมนูญของ
ต่างประเทศ 
  History,  definition and classification of Constitution, constitutional preparation, 
sovereignty, political organizations, legislative process, rights, liberty and duty of persons 
according to the Constitution, control laws not to contradict Constitution including comparison 
between Thai Constitution and foreign constitution 
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2141418 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล   3(3-0-6) 
  Public and Private International Law 

ประวัติความเป็นมา ทฤษฎี และบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน การกระท าที่มีผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ หลักว่าด้วยเขตอ านาจรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับผลของการรับรองรัฐและการ
รับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ ความสัมพันธ์ทางทูตและกงสุล ระบอบกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ใช้กับอาณาบริเวณต่าง ๆ กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน การจัดสรรเอกชนใน
ระหว่างประเทศทั้งโดยสัญชาติและภูมิล าเนา การก าหนดสิทธิและหน้าที่ และสถานภาพของบุคคล
ในทางระหว่างประเทศ โดยการศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว และอนุสัญญาที่เก่ียวข้อง  

History, theory and origination of international law; relation between 
international and internal laws; actions effecting in term of international law, personality in 
international law and principles of state jurisdiction; laws pertaining to results of recognition 
of state and government, rights inheritance of state, state responsibilities, diplomatic and 
consular relations, international legal systems for various territories; principles of private 
international law pertaining to individual or person entering into international legal relation 
in all aspects; appropriation for nationality and domicile for private, determination of rights, 
duties, and status of person; legal contradiction and settlement procedure on nationality, 
conflict, foreigner and related conventions 
 
2141419 กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ )อาเซียน(   3(3-0-6) 
  Law of Association of South East Asian Nations 
  ประวัติ ความเป็นมา สถานะทางกฎหมายของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ )อาเซียน(  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ กฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ
สมาคม ทั้งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือภายในระหว่างรัฐสมาชิก และความร่วมมือระหว่างสมาคม (อาเซียน) 
กับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  
  Historical, backgrounds, the legal status of ASEAN, the structure of powers 
and duties, laws and legal issues related to activities of ASEAN, both in relation to 
international co-operation amongs Member Countries and in relation to the co-operation 
between ASEAN and a State or between ASEAN and other international organizations 
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2141420 กฎหมายสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Environmental Law 

 มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายเฉพาะ
ฉบับต่าง ๆ  

 Legal measure for the management environmental quality of Thailand 
appearing on Constitution, The Act to Promote and Preserve the National Environmental 
Quality 2535 (1992), and other relevant laws 
 
2141421 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา      3(3-0-6) 
  Criminal Justice Administrations 
  วิธีการปฏิบัติต่อการกระท าความผิดหรือผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามล าดับขั้นของ
กฎหมาย  นับตั้งแต่ถูกจับไปจนกระทั่งถูกปล่อยตัวให้กลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นศึกษาถึง
การปฏิบัติงานของต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิด 
  Modus operandi (legal procedure) of offence or to accused in respective 
steps stipulated by law from the time of arrest until release to public in particular operation 
by police officers, prosecutors, courts and the Department of Corrections’ officers involving 
accused 
 
2141422 การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ    3(3-0-6) 
  Commercial Disputes Resolution and Arbitration 
  ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจ รูปแบบและวิธีการระงับข้อพิพาทแบบต่าง ๆ ตลอดจน
การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ  
  The nature of commercial disputes, forms and methods in relation to 
settlement of commercial dispute including the settlement of disputes through arbitration 
 
2141423 การวางแผนภาษีอากร         3(3-0-6) 
  Tax Planning 
  หลักการพ้ืนฐานของการวางแผนภาษีอากรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการวางแผนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ตลอดจนการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล การวางแผนภาษีมูลค่าเพ่ิม การวางแผนภาษี
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ธุรกิจเฉพาะ การวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจบางรูปแบบ เช่น ธุรกิจน าเข้าส่งออก ธุรกิจซื้อขายหรือ เช่า
อสังหาริมทรัพย์  
  Basic principles of tax planning according to law including planning on 
personal and juristic persons income taxes, value added tax, specific business tax, tax for 
specific businesses such as import-export business, business for sale and purchase or rental 
of immovable properties 
 
2141424 การสืบสวนและการสอบสวน      3(2-2-5) 
  Investigation and Interrogation 
  ความยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวน และสอบสวนการกระท า
ความผิดอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
การสืบเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากค า การพิสูจน์และตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งวัตถุพยาน พยานเอกสาร 
และพยานบุคคล 
  Justice in criminal cases before inquiry officers, investigation and interrogation, 
rights of alleged offender under the Criminal Procedural Code; operation of respective 
officers, evidence finding, inquiring, proof and verification of tangible, documentary and oral 
evidence 
 

2141425 นิติเวชศาสตร์        3(2-2-5) 
  Forensic Medicine 
  วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการพิสูจน์
หลักฐานส าหรับการด าเนินคดีในทางแพ่งและทางอาญาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  Science and technology in corresponding with application to law particularly proof 
of evidence for civil and criminal procedure with application to science and technology 
   
2141426 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย      3(3-0-6) 
  Thai Legal History 
  ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิมอันเป็นรากฐานทางกฎหมายที่ส าคัญของ
ประเทศไทย  อิทธิพลของแนวความคิดและระบบกฎหมายประเทศทางเอเชียและทางประเทศตะวันตกที่มีต่อ
วิวัฒนาการของกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณ กฎหมายตราสามดวง จนถึงปัจจุบัน 
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  Traditional Thai cultural and social history which bases substantial laws of 
Thailand; influence of legal concept and system in Asian and western countries on 
development of Thai laws; development of Thai laws from ancient times, the first Thai 
enacted law, until present 
 
2141427 วิชาว่าความและศาลจ าลอง      3(2-2-5) 
  Practice and Moot Court 
  กระบวนการอันเกี่ยวกับการพิจารณาคดี การรวบรวมข้อเท็จจริง การร่างค าฟ้อง  ค าให้การ  
ค าแถลงการณ์ และค าร้องต่าง ๆ วิธีปฏิบัติในศาล เช่น การเรียกพยานจากบุคคลภายนอก การเสนอ
พยานหลักฐานต่อศาล การซักถาม การถามค้าน การถามติง การแถลงการณ์ด้วยวาจา การท าค าพิพากษา  การร่าง
ค าฟ้องอุทธรณ์ ค าแก้อุทธรณ์ การร่างค าฟ้องฎีกา ค าแก้ฎีกา ทั้งการพิจารณาคดีจะศึกษาโดยวิธีศาลจ าลอง 
  Court procedure; facts compilation; drafting plaint, accusation, defence, 
statement and requests; court practice such as summons of a third party witness, submission 
of evidence to court, questioning, cross-examination, re-examination, oral statement, issue 
of court judgment, drafting an appeal, reply to appeal, dika appeal and reply to dika appeal 
including model study 
 
2141428 สัมมนากฎหมายแพ่ง       3(2-2-5) 
  Seminar in Civil Law 
  อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในกฎหมายแพ่ง 
  Discussion and analysis on material issues of civil law 
 
2141429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง     3(2-2-5) 
  Seminar in Civil Procedure Law 
  อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  Discussion and analysis on material issues of civil procedural law 
 
2141430 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     3(2-2-5) 
  Seminar in Criminal Procedure Law 
  อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  Discussion and analysis on material issues of criminal procedural law 
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2141431 สัมมนากฎหมายอาญา       3(2-2-5) 
  Seminar in Criminal Law 
  อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในกฎหมายอาญา 
  Discussion and analysis on material issues of criminal law 
 
2141432 สิทธิมนุษยชน        3(3-0-6) 
  Human Rights 
  วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวคิด และปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพ้ืนฐานกฎเกณฑ์ที่มี
สภาพเป็นกฎหมายและเป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน 
  Development, theory, concept and philosophy pertaining to basic rights/rules as 
a law and an abstract; promotion and protection of human rights 
   
2141433 หลักการบัญชีเบื้องต้นส าหรับนักกฎหมาย      3(2-2-5) 
  Introduction to accounting principles for lawyers 
  หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ก าไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของกิจการ 
แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เพ่ือประโยชน์ด้านการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของนักกฎหมายและ
การประสานงานกับผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  Basic principles of accounting, net profit and loss, evaluation of business 
assets, concepts of net assets value for the benefits of lawyers in business organizations in 
terms of business operation and collaboration with profession in other related fields 
 
2141434 หลักการร่างสัญญาทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
  Principles of Contract Drafting 
  หลักการและวิธีการในการร่างสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบของสัญญาทางธุรกิจ  
  Principles, planning, issue preparation and negotiation skills, drafting contracts 
 
2141435 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับนักกฎหมาย      3(3-0-6) 
  Introduction to Economics principles for Lawyers 
  พ้ืนฐานส าคัญของเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาคและระดับมหภาค ปัญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ  ปัจจัยการก าหนดอุปสงค์อุปทานของสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะของตลาดที่มีการแข่งขัน
อย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การค้าระหว่างประเทศ 
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โดยมุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ของกฎหมายกับระบบเศรษฐกิจในประเด็นการใช้กฎหมายในฐานะที่เป็นเครื่องมือของ
รัฐในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และการควบคุมการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน 
  Essential fundamental of micro and macro economics, economic primary 
problems, factors of demands and supplies, consumer behaviors, characteristic of market 
with complete and incomplete competition, national income calculation, finance and 
banking, international trade, particularly interaction between law and economic system in 
terms of application to law as economic policy instruments of state and control of economic 
activity of private sector 
 
2141436 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา      3(3-0-6) 
  Criminology and Penology 
  ลักษณะและสาเหตุของอาชญากรรม การจัดการปัญหาอาชญากรรม สังคมวิทยา กฎหมาย
อาญา รวมทั้งทฤษฎีทางอาชญวิทยาต่าง ๆ ศึกษาหลักการแก้ไขผู้กระท าความผิด ระบบเรือนจ าและทัณฑ
สถาน มาตรการรอการลงโทษ รวมถึงทฤษฎีการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดด้วยวิธีการต่าง ๆ  
  Type and cause of crime, administration of crime, sociology of criminal law 
including criminology theories, principle of offender adjustment, penitentiary system, 
reprieve measures including theory on treatment of offenders in various means 
 
2141437 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์      3(350) 
 Legal Internship 
 ฝึกงานทางด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
ทางด้านกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
สรรพวิชากฎหมายกับปัญหาข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้น  เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบ
วิชาชีพกฎหมายในอนาคต แล้วสรุปผลงานเป็นบัณฑิตนิพนธ์ และ/หรือรูปแบบอ่ืนตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  Legal training in government authorities, state enterprises and private 
sectors practicing legal profession acceptable to the committee of law program to 
emphasize on application to various law subjects and questions of facts of particular cases 
for preparation of legal profession career in future, summarizing work in thesis format and/or 
other formats acceptable to the committee 
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3.2 ชื่อ นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

1.  นายพิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล 
 3-1302-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(นิติศาสตร์) 

 น.ม. 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2547 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2543 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541 

2.  นายชนินทร์ มณีด า 
 3-1021-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(นิติศาสตร์) 

  น.ม. (กฎหมายสิ่งแวดล้อม) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง  
 เนติบัณฑิตยสภา, 2550 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2549 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 

3.  นายจตุพล เจริญรื่น 
 3-2103-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2546 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ  
 สภาทนายความ, 2545 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2542 

4.  นายจักรพงษ์ กังวานโสภณ 
 3-6398-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2546 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2545 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

5.  นางสาวพัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์ 
 5-5099-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. เกียรตินิยม  

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2548 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง  
 สภาทนายความ, 2546 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 

6.  นางวิมลพรรณ ปานช่วย 
 3-6705-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
 น.บ.ท. 
 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2552 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545 

7.  นางสาวปาริชาติ ม่วงศิริ 
 3-1021-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. (กฎหมายภาษี) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. เกียรตินิยม  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2548 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2549 
 มหาวิทยาลัยรังสิต, 2547  

8.  นายจิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย 
 1-1004-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2554 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2552 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551 

 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ข 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

1.  นายพิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล 
 3-1302-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(นิติศาสตร์) 

 น.ม. 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2547 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2543 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541 

2.  นายชนินทร์ มณีด า 
 3-1021-XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(นิติศาสตร์) 

  น.ม. (กฎหมายสิ่งแวดล้อม) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง  
 เนติบัณฑิตยสภา, 2550 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2549 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 

3.  นายจตุพล เจริญรื่น 
 3-2103-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2546 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ  
 สภาทนายความ, 2545 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2542 

4.  นายจักรพงษ์ กังวานโสภณ 
 3-6398-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2546 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2545 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

5.  นางสาวพัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์ 
 5-5099-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. เกียรตินิยม  

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2548 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง  
 สภาทนายความ, 2546 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

6.  นางวิมลพรรณ ปานช่วย 
 3-6705-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
 น.บ.ท. 
 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2552 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545 

7.  นางสาวปาริชาติ ม่วงศิริ 
 3-1021-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. (กฎหมายภาษี) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. เกียรตินิยม  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2548 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2549 
 มหาวิทยาลัยรังสิต, 2547  

8.  นายจิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย 
 1-1004-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
 น.บ.ท. 
  
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2554 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2552 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551 

9.  นายเสสินา นิ่มสุวรรณ์ 
 1-1601-XXXXX-XX-X 

อาจารย์  น.ม.  
  
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  
 2559 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2558 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 

 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ค 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ที ่
ชือ่-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

1.  นางสาวคัทลียา โรจน์วัฒนะ 
 1-1020-XXXXX-XX-X 

-  LL.M. (Intellectual  
 Property Law) 
 LL.M. (International  
 Trade Law) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 นบ. 

 Queen Mary University of   
 London, UK, 2553 
 University of Essex, UK, 2552 
  
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2550 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2551 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2549 

 2.  นายธนาชัย ทรงฤกษ์ 
 3-1020-XXXXX-XX-X 

-  น.ม. 
 น.บ.ท. 
 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2559 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2548 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2540 

3.  นายธิติ ธนกูลกิจ 
 3-1022-XXXXX-XX-X 

-  น.ม. 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง 
 กฎหมายมหาชน 
 ร.ม. 
 น.บ. 
 ศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2553 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 
 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545 

4.  นายธีรพจน์ รังสุวรรณ 
 3-8607-XXXXX-XX-X 

-  LL.M.  
 LL.M. 
 น.บ.ท. 
 
 น.บ. 

 University of Minnesota,USA, 2549 
 Indiana University, USA 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2541 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539 

5.  นายนววิธ มานะกุล 
 3-1022-XXXXX-XX-X 

-  น.ม.(กฎหมายภาษี) 
 น.บ.ท. 
 
 น.บ. 
 ศ.บ. (รัฐศาสตร์บริหารงาน 
 ยุติธรรม) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2549 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

6.  นายพีรพล เจตโรจนานนท์ 
 1-1004-XXXXX-XX-X 

-  LL.M. 
 
 น.ม. (กฎหมายสิ่งแวดล้อม) 
 น.บ. 

 Macquarie University, Australia,  
 2556 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 

7.  นายศิริพงศ์ กิติวงศ์ไพศาล 
 3-1009-XXXXX-XX-X 

-  น.ม. 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2530 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528 

8.  นายสมยศ เลี้ยงบ ารุง 
 3-1022-XXXXX-XX-X 

-  น.ม.  
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง 
 กฎหมายมหาชน 
 น.บ. 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2527 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 
 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2524 

8.  นางสาวอชิรญา บุนนาค 
 3-7006-XXXXX-XX-X 

-  น.ม. (กฎหมายเอกชน) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. เกียรตินิยม 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2550 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2550 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 

10.  นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ 
 3-9099-XXXXX-XX-X 

-  น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
 น.บ.ท. 
 
 ประกาศนียบัตร 
 กฎหมายปกครอง 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง 
 กฎหมายมหาชน  
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
 วิชาว่าความ 
 น.บ. เกียรตินิยม 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
 เนติบัณฑิตยสภา, 2547 
 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ 
 ยุติธรรมทางปกครอง, 2555 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 
 
 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
 สภาทนายความ, 2540 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 

 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ง 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่นิสิต นักศึกษา 

ทั้งยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบในสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 1) มีทักษะและความช านาญในวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
 2)  สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ได้ศึกษามาเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 3)  มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
เข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 4)  มีความกล้าแสดงออก และมีภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน 
 5)  มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการได้ 
  4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 

     1. ความศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  
  

 

-  มีโครงการหรือกิจกรรมให้นิสิต นักศึกษาเลือกตั้งประธานรุ่น
ทุกปี ทั้งนี้ประธานรุ่นต้องมีความเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสภานิสิต 
-  มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมส าหรับนิสิต นักศึกษา โดยการ
มอบหมายให้ที่คณะกรรมการนิสิต นักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้ง
ของนิสิตในแต่ละชั้นปี เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ด าเนินกิจกรรม 
ตลอดจนรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม  
-  มีระบบการสื่อสาร รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อาทิเช่น  www.nitibsru.com, 
Facebook : Niti Bsru และโปรแกรม Line เป็นต้น 

     2.  จิตสาธารณะ 

 

-  มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เช่น  
 (1) โครงการคลินิกกฎหมาย เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ

ทางด้ านกฎหมายแก่บุ คลากรภายในมหาวิทยาลั ยและ
บุคคลภายนอก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การให้บริการคลินิก
กฎหมายจะรับให้ค าปรึกษาตลอดในเวลาราชการ 

 (2) โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนและบุคคลภายนอก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 (3) โครงการหรือกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
ด้านกฎหมายแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
-  มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต 
นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์และมีจิตส านึกสาธารณะ 

     3.  ความยึดมั่นในประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

-  มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม อาทิเช่น 
กิจกรรมวันไหว้ครู การเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระอนุสาวรีย์
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

http://www.nitibsru.com/
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีความฉลาดทางอารมณ์  
4. มีจิตส านึกสาธารณะ  

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้เอกสารและสื่อต่าง ๆ  
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
ก ร ณี ศึ ก ษ า  บ ท บ า ท ส ม มุ ติ  
สถานการณจ์ าลอง เกม 
6. การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
7. การก าหนดพฤติกรรม ข้อปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและมอบหมายงาน 

1 .  ป ร ะ เ มิ น จ าก ก า รสั ง เ ก ต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้นเรียน หรือ     
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
2. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
หรือผลงาน 
3. ประเมินจากการวิ เคราะห์ 
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 
 2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มี ความรู้ ความเข้ าใจใน
เนื้อหาวิชา 
2. มีความรู้ ความเข้ า ใจใน
ความเป็น ไทย ภาษาและ
วัฒนธรรม อาเซียน 
3. ความสามารถน าความรู้ไป
พัฒนาตนเอง 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การท าโครงการโครงงาน 
6. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะ
การเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ใน 
การเรียนรู้ผ่านการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 
7. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก 

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค  
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน 
4 .  ประเมินจากการน า เสนอ
รายงาน หรือผลงานของผู้เรียน 
5 .  ป ร ะ เ มิ น จ าก ก า รสั ง เ ก ต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้นเรียน หรือ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง เกม 
หรือสถานการณ์จริง  
การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา 
เป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง 

การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 

 

 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ติดตาม การเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสังคมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 
2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดสั ง เคราะห์  คิ ดอย่ า งมี
เหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และคิดแบบองค์รวม  
3. มีความสามารถแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การท าโครงการ โครงงาน  
6. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
จ ากกา รสื บ ค้ น  ก า รบ ร รย าย 
เอกสาร และสื่อต่างๆ เพ่ือน าไปสู่
การอภิปราย การน าเสนอในชั้น
เรียน 
7. การศึกษาดู งาน เรียนรู้ นอก
สถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้จากสภาพ
จริง  
8. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง 
เกมส์ เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ และวิพากษ์ 
9. กา รสอนทั กษะกา ร สื บ ค้ น 
ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ 
ในการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง 

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากกิจกรรม ใบงาน 
รายงาน ผลงาน ผลผลิต หรือ 
การน าเสนอของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการอภิปราย หรือ
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มี ความเข้ า ใจความต่ า ง 
ด้านวัฒนธรรม และความต่าง 
ด้านกระบวนทัศน์ 
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  พ ร้ อ ม เ ป็ น
สมาชิกประชาคมอา เซียน 
และประชาคมโลก 
3. มีภาวะผู้น าและความสามารถ
ในการท างานร่วมกัน 
 

1. การสอนโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
2. การสอนโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงาน ในฐานะ
ผู้น า ผู้ตามที่ดี โดยผ่านกิจกรรมการ
ท ารายงาน โครงการ โครงงาน เพ่ือ
การน าเสนอ 
3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
บทบาทสมมุติ  กรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง  เ พ่ือ เรี ยนรู้ 
การปรับตัว บทบาทความรับผิดชอบ 
และบทบาทความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
4. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จาก
ชุมชน เรียนรู้จากสภาพจริง 

1 .  ประ เมิ นจ ากการสั ง เ กต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม
ใ น กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
2 .  ประ เมิ นจ ากทั กษ ะกา ร
แสดงออกในภาวะผู้น า ผู้ตาม
จากสถานการณ์การเรียนการ
สอนที่ก าหนด 
3. ประเมินจากความสามารถ 
ในการท างาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  
4. ประเมินจากการน า เสนอ  
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการสื่อสาร 
2. มีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  
3. มีทักษะและสามารถใช้
นวั ตกรรมและ เทคโนโลยี 
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
4. การสอน โดยมอบหมาย ให้
ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียนระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
และบุคคลอ่ืนๆ 

1 .  ป ร ะ เ มิ น จ ากการสั ง เ กต
พฤติกรรม การสื่อสาร การมีส่วนร่วม 
หรือการติดต่อผู้ สอนผ่ านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
2. ประเมินจากความสามารถ 
ในการอธิบาย อภิปราย หรือ 
การน าเสนอ 
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้ เรียน  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
ก ร ณี ศึ ก ษ า  บ ท บ า ท ส ม มุ ติ
สถานการณจ์ าลอง  

ทั้ งในด้านการสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลการประมวลผล  
และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เ พ่ื อการน าเสนอในรู ปแบบที่
เหมาะสม 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1 .  มี ก า ร น้ อ ม น า ศ า ส ต ร์
พระราชามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2. มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  มี ค ว า ม
รับผิดชอบสู งทั้ งต่ อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 
3 .  เคารพในระเบียบและ
กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 

1 .  ผู้ ส อ น ส อ ด แ ท ร ก ศ า ส ต ร์
พระราชาเพ่ือให้นิสิต นักศึกษาเกิด
องค์ ความรู้  และน า ไป ใช้ เ ป็ น
แบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
2. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่
ปลูกจิตส านึกให้นิสิต นักศึกษามี
ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย แ ล ะ เ ค า ร พ ต่ อ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น 
การเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา การ
แต่งกายสุภาพและถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความ
ซื่อสัตย์โดยไม่กระท าทุจริตในการ
สอบ 
3. ในการท างานกลุ่มฝึกทักษะการ
เป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม 
4. จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่นิสิต นักศึกษา 

1. ประเมินจากการร่วมกิจกรรม
และแสดงความคิดเห็นของนิสิต 
นักศึกษาในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ชั้นเรียนอย่างตรงต่อเวลา การส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลาที่ได้รับ
มอบหมาย และการ เข้ า ร่ วม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  การส่ง
งานตรงเวลา 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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 2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความสามารถในการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคม 
2 .  มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ กี่ ย ว กั บ ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ห ลั ก
กฎหมายต่าง ๆ  
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
มาใช้เ พ่ือพัฒนาตนเองและ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
 

1. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการความรู้และประสบการณ์
เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน
ได้อย่างกลมกลืน 
2. การสอนที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
เช่น การเรียนรู้นอกสถานที่ การศึกษา
ดูงาน เป็นต้น 
3. เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายมาบรรยายในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา โดยการทดสอบ 
2. ประเมินผลการเรียนรู้จากงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
3 .  ประเมินจากการน า เสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
 

 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถสรุปสาระ
ความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ 
2.  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้
ห ลั ก ก า ร ที่ ไ ด้ เ รี ย น ม า 
ต ล อ ด จ น น า ค ว า ม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
3 .  พัฒนาการ เ รี ยนรู้ ด้ ว ย
ตนเองและมีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

1 .  ฝึ ก ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดย
เริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพ่ิม
ระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้  
ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับรายวิชา 
2. อภิปรายกลุ่ม การจัดสถานการณ์
จ าลองให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ  
3. จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์
ตรง  บทบาทสมมติ  ศึกษานอก
สถานที่ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เ รี ย น รู้ วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า จ า ก
สถานการณ์จริง  

1 .  ประ เมิ นด้ ว ยก ารสั ง เ ก ต
พฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน
ตั้งแต่ขั้นสังเกต ตั้งค าถาม สืบค้น 
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า ตามล าดับ 
2 .  ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย ก า ร ส ร้ า ง
สถานการณ์จ าลอง แล้วให้ผู้เรียน
ฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่ างมี
เหตุผล โดยผู้สอนและผู้ เรียน
ร่วมกันประเมินผลงานนั้น 
 



62 
 

 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรับผิดชอบในการ
ท า ง า น ที่ ม อบ ห ม า ย แ บ บ
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
2. มีบุคลิกที่แสดงความเป็น
มิตร กล้าแสดงออก มีความ
มั่ น ใจ  และความละ เ อี ยด
รอบคอบในการท างาน 
3. มีภาวะผู้น าและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี 
 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่ าน
ประสบการณ์ตรงโดยการท างาน
เป็นกลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบ 
ทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจน
สามารถปรับตัว และยอมรับความ
แตกต่างของคนในสังคม 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
ช่วยกันเรียนรู้ เช่น การท ารายงาน
กลุ่ ม  การแสดงบทบาทสมมติ
ร่วมกัน เป็นต้น 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากงานในระบบกลุ่ม
ที่ได้รับมอบหมาย 
3 .  สร้ า งแบบประ เมินทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ส าหรับให้ผู้เรียน
ประเมินผลตนเองและประเมิน
เพ่ือนในกลุ่ม 
 

  
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถในการน า
ข้อมูลเชิงตัวเลข การใช้ภาษา
ในการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการน าเสนอ
ผลงาน 
2 .  สามารถใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และเอกสารทางด้านกฎหมาย
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
3. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร 
ทั้งการฟัง การพูด การเขียน 
การอ่าน การวิเคราะห์ และ
การตีความ  

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูล
ที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 
2. จัดโครงการหรือกิจกรรมการ
อบรมเกี่ยวกับทักษะทางด้านการ
สื่ อ ส า รและการ ใช้ เ ทค โน โลยี
ส ารสน เทศให้ แก่ ผู้ เ รี ยนอย่ า ง
สม่ าเสมอ 
 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้น
เรียนหรือขณะร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมการฝึกอบรม 
2. ประเมินจากความสามารถใน
ก า ร อ ธิ บ า ย  ก า ร อ ภิ ป ร า ย 
กรณีศึกษาเรื่องต่าง ๆ  
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3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้จ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะวิชาแกน และมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะวิชาเฉพาะด้านและวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สรุปได้ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
1.2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3) มีความฉลาดทางอารมณ์  
1.4) มีจิตส านึกสาธารณะ  

 2) ด้านความรู้ 
2.1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา  
2.2) มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
2.3) มีความสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง  

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
3.2) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

คิดแบบองคร์วม  
3.3) มีความสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1) มีความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม และความต่างด้านกระบวนทัศน์ 
4.2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
4.3) มีภาวะผู้น า และความสามารถในการท างานร่วมกัน 

 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีทักษะการสื่อสาร 
5.2) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.3) มีทักษะและสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
  1.1)  มีการน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1.2)  มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.3)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
2) ด้านความรู้ 

  2.1)  มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคม 
  2.2)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายต่าง ๆ  
  2.3)  สามารถน าความรู้ที่ได้รับ มาใช้เพ่ือพัฒนาตนเองและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1)  มีความสามารถสรุปสาระความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ 
  3.2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา ตลอดจนน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
  3.3)  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1)  มีความรับผิดชอบในการท างานที่มอบหมายแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
  4.2) มีบุคลิกที่แสดงความเป็นมิตร กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ และความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
  4.3) มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1)  มีความสามารถในการน าข้อมูลเชิงตัวเลข การใช้ภาษาในการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการน าเสนอผลงาน 
  5.2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและเอกสารทางด้านกฎหมายจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
  5.3) สามารถพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การเขียน การอ่าน การวิเคราะห์ 
และการตีความ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา          ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 
1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 

9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                 

9121101 ทักษะชีวิต                 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21                 

9121103 ความเป็นพลเมือง                 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชวีิตประจ าวัน                 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์                 

9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต                 

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว                 
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รายวิชา 
1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                 

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                 

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า                 

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม                 

9122204 ความสุขแห่งชีวิต                 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์                 

9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน                 

9132203 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                 

9132204 สุขภาพและความงาม                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะและวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 หมวดวิชาแกน 

2100201   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                

 วิชาเฉพาะด้าน   
 -  วิชาบังคับ 

2141101   หลักกฎหมายเอกชน                

2141102   กฎหมายมหาชนเบื้องต้น                

2141103   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์                

2141104   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา                

2141105   กฎหมายอาญา 1                

2141201   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้                

2141202   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอก
สั่งลาภมิควรได้ 

               



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 
 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2141203   เอกเทศสัญญา 1                

2141204   เอกเทศสัญญา 2                

2141205   เอกเทศสัญญา 3                

2141206   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว                

2141207   กฎหมายอาญา 2                

2141208   กฎหมายอาญา 3                

2141209   กฎหมายรัฐธรรมนูญ                

2141210   กฎหมายปกครอง                

2141301   เอกเทศสัญญา 4                

2141302   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก                

2141303   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                

2141304   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                

2141305   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2141306   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                

2141307   กฎหมายแรงงาน                

2141308   พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                

2141309   นิติปรัชญา                

2141310   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                

2141311   การอ่านและการจัดท าเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ                

2141401   จริยธรรมและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย                

2141402   กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน                

2141403   กฎหมายภาษีอากร                

2141404   กฎหมายล้มละลาย                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 -  วิชาเลือก 

2141405   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                

2141406   กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ                

2141407   กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                

2141408   กฎหมายคอมพิวเตอร์                

2141409   กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                

2141410   กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ                

2141411   กฎหมายทหาร                

2141412   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                

2141413   กฎหมายที่ดิน                

2141414   กฎหมายพาณิชยนาวี                

2141415   กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                

2141416   กฎหมายเยาวชนและครอบครัว                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2141417   กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ                

2141418   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล                

2141419   กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
               (อาเซยีน) 

               

2141420   กฎหมายสิ่งแวดล้อม                

2141421   กระบวนการยุติธรรมทางอาญา                

2141422   การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ                

2141423   การวางแผนภาษีอากร                

2141424   การสืบสวนและการสอบสวน                

2141425   นิติเวชศาสตร์                

2141426   ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                

2141427   วิชาว่าความและศาลจ าลอง                

2141428   สัมมนากฎหมายแพ่ง                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2141429   สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                

2141430   สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                

2141431   สัมมนากฎหมายอาญา                

2141432   สิทธิมนุษยชน                

2141433   หลักการบัญชีเบื้องต้นส าหรับนักกฎหมาย                

2141434   หลักการร่างสัญญาทางธุรกิจ                

2141435   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับนักกฎหมาย                

2141436   อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                

 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2140437     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์                
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หมวดที ่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ขณะนิสิตนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1) มีโครงการจัดท าข้อสอบวัดผลการศึกษาประจ าทุกภาคเรียน โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกจากสภาวิชาชีพร่วมทบทวนการจัดท าข้อสอบวัดผลการศึกษา เฉลย และหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

2)  จัดแบบทวนสอบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้นิสิตนักศึกษาประเมินตนเองว่า
เกิดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

3)  ที่ประชุมของสาขาวิชานิติศาสตร์ประชุมเพ่ือประเมินผลการเรียนและทวนสอบสัมฤทธิ์ผลทาง
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันทบทวนว่ากลยุทธ์การสอน 

การประเมินผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 รวมทุกรายวิชาของหลักสูตรว่าสามารถท าให้ผลการเรียนรู้
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม สมดุล และครบถ้วน 
 2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาสรุปผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ ให้เข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้าง ระบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติราชการ
ของการท างาน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) ให้มีความรู้และสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่เปิดสอน 

4) ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ รวมถึงให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  

2) จัดการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร
สาขาวิชา และนิสิต นักศึกษา 

3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปีและน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2) สนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารหลักสูตรมีคณาจารย์ประจ าผู ้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน  5 คน ซึ่งสอดคล้องกับ

จ านวนและคุณวุฒิของคณาจารย์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 1 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สภาทนายความ2และเนติบัณฑิตยสภา3 โดยมีประธานสาขาวิชาเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าในเรื่อง
ต่าง ๆ ตลอดจนรับนโยบายจากคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อน ามาปฏิบัติภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
สาขาวิชา โดยมีการติดตามรวบรวมข้อมูลและเอกสาร ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะ
กระท าเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 

2.  บัณฑิต 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ อันได้แก่ ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำและส ำนัก
ฝึกอบรมวิชำว่ำควำมแห่งสภำทนำยควำม โดยบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำนั้นสำมำรถเข้ำศึกษำต่อในส ำนัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความได้  
 บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถน าความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพทางด้านกฎหมาย โดย
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาส่วนหนึ่งเข้าศึกษาต่อในองค์กรวิชาชีพท าให้สัดส่วนของบัณฑิตที่มีงานท าอยู่ใน
ระดับท่ีไม่สูงนัก 
 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถสอบผ่านหลักสูตรขององค์กรวิชาชีพ 
และมีศักยภาพในการท างานในหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนหรือองค์กรอิสระ 
 

3.  นักศึกษา 
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ร่วมกันวางแผนการรับ
นักศึกษา โดยประชุมพิจารณาร่วมกันในการก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาโดยพิจารณาจาก อัตราส่วนของ
อาจารย์กับจ านวนนักศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ของสภาวิชาชีพ อันได้แก่ หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของสถาบัน 

                                                 
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
3 ระเบียบส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญา หรือ
อนุปริญญา  หรือเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษา 
3 หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาอื่น ตามมติคณะกรรมการอ านวยการ
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 



76 
 

 

การศึกษาอ่ืน คณะกรรมการอ านวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ระเบียบส านักฝึกอบรม
วิชาว่าความแห่งสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญา หรืออนุปริญญา 
หรือเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดอัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา 
 

4.  อาจารย ์
 คณะกรรมการบริหารสาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับอาจารย์ใหม่ โดยด าเนินการก าหนดคุณสมบัติทั้ง
ทางด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการรับสมัคร
อาจารย์ใหม่ในครั้งก่อนและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
คณะ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการได้ก าหนดคุณสมบัติ ผู้สมัครเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย จาก
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รวมถึงต้องผ่านการสอบสอนเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
รับสมัครอาจารย์ใหม่ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารสาขาวิชานิติศาสตร์ เพ่ือประกอบการพิจารณาใน
ด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และบุคลิกภาพของอาจารย์ใหม่จึงท าให้ได้รับอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา อีกทั้งยังมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
และส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร มคอ. 2 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีการเปิดสอนหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง จัดประชุมวิพากย์หลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอนโดย
ก าหนดให้มีการรายงานวิธีการประเมินเกณฑ์การประเมินและผลการประเมิน โดยประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

6.   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ได้มีการสรุปแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ อ านวยให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อ
นักศึกษา โดยสาขาวิชาฯได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องห้องเรียนพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอน อาทิเช่น 
โปรเจคเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แท็บเล็ต ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง ห้องปฏิบัติการคลินิกกฎหมาย ห้องสมุด 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีสื่อสารสนเทศที่มีความพร้อมและเพียงพอในการให้บริการ
แก่นิสิต นักศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนและการค้นคว้า มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ตลอดจน
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 03  วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

 



78 
 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 

1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

มีกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ ใน
ด้านต่าง ๆ กล่าวคือ มีการประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม 
การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผล
การประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง 

  
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

มีกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ 
กล่าวคือให้นิสิต นักศึกษาการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้  
1) นิสิต นักศึกษา และบัณฑิต  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ประเมินภายนอก  
3) ผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 

2.2 มีการประเมินหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ ได้แก่ 
 1) ส านักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 2) ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ให้มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน และมีการประเมินหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (สภาทนายความ) และเนติบัณฑิตยสภาว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาอ่ืน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

มีตั้งคณะกรรมการ เพ่ือทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต นักศึกษา รวมทั้ง
กระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 

 



    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

ชื่อ-สกุล    นายพิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
           พ.ศ. 2547  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2542  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2541 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
    กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล. (2556). กฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา. 
พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล . (2556). หนังสือวิชา เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน . 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
งานวิจัย  
Piboon Vitoonpanyakul.  (2013). Knowledge and Understanding Development of Students 

about Thai’s Matters of Law for Good Governance Improvement. The International 
Research Conference in Higher Education ( IRCHE)  2013, October 3-4 2013, The 
Manila Hotel, Roxas, Boulevard, Manila, Philippines. 
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Piboon Vitoonpanyakul. (2016). Education Development in Bankruptcy Code By Using Role. 
The International Academic Forum Hawaiian Conference Series 2016, January 6-
13 2013, Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii. pp. 79-88. 

พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล. (2559). บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชากฎหมายล้มละลายโดย
การให้นักศึกษาใช้รูปแบบบทละครเข้าร่วมในการศึกษา. วารสารสารสนเทศ. ปีที่ 15 (ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2559). หน้า 47-57. 

บทความวิชาการ 
พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล. (2557) บทความวิชาการ เรื่องการเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย : ประโยชน์และโทษตาม

กฎหมาย. วารสารสารสนเทศ. ปีที่ 13 (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557). หน้า 47-57. 
 

ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2543-2551 ทนายความ 
 

ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 
3) กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
4) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
5) เอกเทศสัญญา 1 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 
1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายลักษณะพยาน (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
4) จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาเอกเทศสัญญา 1 
2) วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
3) วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
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ชื่อ-สกุล    นายชนินทร์ มณีด า 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสิ่งแวดล้อม) 
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     พ.ศ. 2550  เนติบัณฑิตไทย  
   ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2549  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2546 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายมหาชน 
    กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
    นิติปรัชญา  
    กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา 
ชนินทร์ มณีด า. (2558). กฎหมายมหาชนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ) 

งานวิจัย  
ชนินทร์ มณีด า. (2559). มาตรการทางกฎหมายในเหตุยกเว้นความผิดในการท าแท้งของประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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บทความวิชาการ 
ชนินทร์ มณีด า. (2556). บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการกระบวนการบังคับช าระหนี้โดยกฎหมายล้มละลาย

ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความเป็นธรรมหรือไม่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 7(ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556)., หน้า 17-24. 

ชนินทร์ มณีด า. (2559). กฎหมายกับวัฒนธรรมการแสดงความรักในที่สาธารณะ. ทีทัศน์วัฒนธรรม. ปีที่ 14 
(ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2559)., หน้า 41-52.  

ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2551  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  พ.ศ. 2549-2551 ทนายความ 
 

ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 
3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องประกันภัย 
4) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
5) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
6) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
7) กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
8) นิติปรัชญา 
9) กฎหมายแพ่งหลักท่ัวไป (อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

10) เอกเทศสัญญา 1 (อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
4) กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5)  จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
7) แรงงานสัมพันธ์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
8) สังคมไทยและสังคมโลก (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
2) วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ 
3) วิชานิติปรัชญา 
4) วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อ-สกุล    นายจักรพงษ์ กังวานโสภณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 พ.ศ. 2546  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2545  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2544 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายอาญา 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
     
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 107-134) จ านวน 28 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2545-2552 ทนายความ 
 
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 
2) กฎหมายอาญา 1  
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3) กฎหมายอาญา 2 
4) กฎหมายอาญา 3 
5) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
6) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
7) การสืบสวนและสอบสวน 
8) กฎหมายอาญา (อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 
1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์) 
4) กฎหมายลักษณะพยาน (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5) กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
6) กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
7) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
8) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
9) สังคมไทยและสังคมโลก (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 ระดับปริญญาโท 
1) กฎหมายปกครอง (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายอาญา 1 
2) วิชากฎหมายอาญา 2 
3) วิชากฎหมายอาญา 3 
 
 
 
 
 

 



94 
 

 

ชื่อ-สกุล    นางสาวพัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
           พ.ศ. 2548  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2546  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2546 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  
   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 21-37) จ านวน 17 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2547-2552 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม

ยอมความ การพนันขันต่อ 
3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
4) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
5) การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 
6) นิติปรัชญา 
7) เอกเทศสัญญา 2 
8) กฎหมายทรัพย์สิน (อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) สุนทรียนิยม (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 ระดับปริญญาโท 
1) กฎหมายปกครอง (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
2) วิชาเอกเทศสัญญา 2 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวปาริชาติ ม่วงศิริ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี)  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2549  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2548  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2547 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายภาษี 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปาน

ช่วย และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  
โรจน์พริ้นติ้ง. (หน้า 59-81) จ านวน 23 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2549-2554 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วน บริษัท 
3) กฎหมายภาษีอากร 
4) กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 
5) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
6) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
7) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ) 

2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา         

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
4) จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
2) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
3) วิชากฎหมายภาษีอากร 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายพิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
           พ.ศ. 2547  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2542  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2541 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
    กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล. (2556). กฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา. 
พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล . (2556). หนังสือวิชา เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน . 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
งานวิจัย  
Piboon Vitoonpanyakul.  (2013). Knowledge and Understanding Development of Students 

about Thai’s Matters of Law for Good Governance Improvement. The International 
Research Conference in Higher Education ( IRCHE)  2013, October 3-4 2013, The 
Manila Hotel, Roxas, Boulevard, Manila, Philippines. 
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Piboon Vitoonpanyakul. (2016). Education Development in Bankruptcy Code By Using Role. 
The International Academic Forum Hawaiian Conference Series 2016, January 6-
13 2013, Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii. pp. 79-88. 

พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล. (2559). บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชากฎหมายล้มละลายโดย
การให้นักศึกษาใช้รูปแบบบทละครเข้าร่วมในการศึกษา. วารสารสารสนเทศ. ปีที่ 15 (ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2559). หน้า 47-57. 

บทความวิชาการ 
พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล. (2557) บทความวิชาการ เรื่องการเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย : ประโยชน์และโทษตาม

กฎหมาย. วารสารสารสนเทศ. ปีที่ 13 (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557). หน้า 47-57. 
 

ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2543-2551 ทนายความ 
 

ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 
3) กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
4) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
5) เอกเทศสัญญา 1 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 
1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายลักษณะพยาน (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
4) จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาเอกเทศสัญญา 1 
2) วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
3) วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
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ชื่อ-สกุล    นายชนินทร์ มณีด า 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสิ่งแวดล้อม) 
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     พ.ศ. 2550  เนติบัณฑิตไทย  
   ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2549  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2546 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายมหาชน 
    กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
    นิติปรัชญา  
    กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา 
ชนินทร์ มณีด า. (2558). กฎหมายมหาชนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ) 

งานวิจัย  
ชนินทร์ มณีด า. (2559). มาตรการทางกฎหมายในเหตุยกเว้นความผิดในการท าแท้งของประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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บทความวิชาการ 
ชนินทร์ มณีด า. (2556). บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการกระบวนการบังคับช าระหนี้โดยกฎหมายล้มละลาย

ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความเป็นธรรมหรือไม่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 7(ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556)., หน้า 17-24. 

ชนินทร์ มณีด า. (2559). กฎหมายกับวัฒนธรรมการแสดงความรักในที่สาธารณะ. ทีทัศน์วัฒนธรรม. ปีที่ 14 
(ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2559)., หน้า 41-52.  

ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2551  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  พ.ศ. 2549-2551 ทนายความ 
 
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 
3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องประกันภัย 
4) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
5) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
6) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
7) กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
8) นิติปรัชญา 
9) กฎหมายแพ่งหลักท่ัวไป (อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

10) เอกเทศสัญญา 1 (อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
4) กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5)  จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
7) แรงงานสัมพันธ์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
8) สังคมไทยและสังคมโลก (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
2) วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ 
3) วิชานิติปรัชญา 
4) วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อ-สกุล    นายจตุพล เจริญรื่น 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานยุติธรรม) 
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 พ.ศ. 2546  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2545  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2542 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
    กฎหมายเอกชน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 
จตุพล  เจริญรื่น. (2558). การศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . ปีที่ 14 (ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2558)., หน้า 69-81. 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2547-2550 นิติกร ส านักอ านวยการประจ าศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 
  พ.ศ. 2545-2547 ทนายความ 
 
 
 



105 
 

 

ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่ง เรื่องแพ่งหลักท่ัวไป 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 
3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 
4) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์และที่ดิน 
5) ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 
6) หลักวิชาชีพของนักกฎหมาย 
7) กฎหมายอาญา 1 (อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ) 
 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 
1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2)  กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ) 
3) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์) 
4) กฎหมายลักษณะพยาน (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5)  จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 ระดับปริญญาโท 
1) กฎหมายปกครอง (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาหลักกฎหมายเอกชน 
2) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์ 
3) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 
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ชื่อ-สกุล    นายจักรพงษ์ กังวานโสภณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 พ.ศ. 2546  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2545  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2544 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายอาญา 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
     
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 107-134) จ านวน 28 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2545-2552 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 
2) กฎหมายอาญา 1  
3) กฎหมายอาญา 2 
4) กฎหมายอาญา 3 
5) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
6) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
7) การสืบสวนและสอบสวน 
8) กฎหมายอาญา (อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 
1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์) 
4) กฎหมายลักษณะพยาน (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5) กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
6) กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
7) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
8) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
9) สังคมไทยและสังคมโลก (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 ระดับปริญญาโท 
1) กฎหมายปกครอง (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายอาญา 1 
2) วิชากฎหมายอาญา 2 
3) วิชากฎหมายอาญา 3 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวพัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
           พ.ศ. 2548  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2546  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2546 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  
   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 21-37) 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2547-2552 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม

ยอมความ การพนันขันต่อ 
3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
4) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
5) การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 
6) นิติปรัชญา 
7) เอกเทศสัญญา 2 
8) กฎหมายทรัพย์สิน (อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) สุนทรียนิยม (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 ระดับปริญญาโท 
1) กฎหมายปกครอง (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
2) วิชาเอกเทศสัญญา 2 
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ชื่อ-สกุล    นางวิมลพรรณ ปานช่วย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) 
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

           พ.ศ. 2552  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2545  นิติศาสตรบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    กฎหมายล้มละลาย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 83-105) จ านวน 23 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2546-2551 นิติกร (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) กรมบังคับคดี 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตัวแทน นายหน้า 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 
3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก 
4) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
5) กฎหมายล้มละลาย 
6) สัมมนากฎหมายแพ่ง 
7) กฎหมายนิติกรรมและสัญญา (อาจารย์ พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
4)  จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
5) สังคมไทยและสังคมโลก (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 
2) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก 
3) วิชากฎหมายล้มละลาย 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวปาริชาติ ม่วงศิริ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี)  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2549  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2548  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2547 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายภาษี 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 59-81) จ านวน 23 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2549-2554 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วน บริษัท 
3) กฎหมายภาษีอากร 
4) กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 
5) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
6) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
7) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา         คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
4) จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
2) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
3) วิชากฎหมายภาษีอากร 
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ชื่อ-สกุล    นายจิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) 
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 พ.ศ. 2554  เนติบัณฑิตไทย  
   ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2552  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ 
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2551 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
    กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 39-58) จ านวน 20 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2555-2557 อาจารย์ประจ า สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
  พ.ศ. 2553-2554 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตัวแทน นายหน้า 
3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องประกันภัย 
4) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วน บริษัท 
5) กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 
6) เอกเทศสัญญา 3 
7) เอกเทศสัญญา 4 
8) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 
9) ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 (อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 
10) ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 (อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 
11) สัมมนากฎหมายอาญา (อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 
1) กฎหมายกับชีวิตและสังคม (วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาเอกเทศสัญญา 4 
2) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
3) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ชื่อ-สกุล    นายพิบลูย์ วิฑูรย์ปัญญากุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
           พ.ศ. 2547  เนติบัณฑติไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2542  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2541 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
    กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล. (2556). กฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา. 
พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล . (2556). หนังสือวิชา เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน. 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
งานวิจัย  
Piboon Vitoonpanyakul.  (2013). Knowledge and Understanding Development of Students 

about Thai’s Matters of Law for Good Governance Improvement. The International 
Research Conference in Higher Education ( IRCHE)  2013, October 3-4 2013, The 
Manila Hotel, Roxas, Boulevard, Manila, Philippines. 
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Piboon Vitoonpanyakul. (2016). Education Development in Bankruptcy Code By Using Role. 
The International Academic Forum Hawaiian Conference Series 2016, January 6-
13 2013, Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii. pp. 79-88. 

พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล. (2559). บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชากฎหมายล้มละลายโดย
การให้นักศึกษาใช้รูปแบบบทละครเข้าร่วมในการศึกษา. วารสารสารสนเทศ. ปีที่ 15 (ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2559). หน้า 47-57. 

บทความวิชาการ 
พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล. (2557) บทความวิชาการ เรื่องการเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย : ประโยชน์และโทษตาม

กฎหมาย. วารสารสารสนเทศ. ปีที่ 13 (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557). หน้า 47-57. 
 

ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2543-2551 ทนายความ 
 

ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 
3) กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
4) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
5) เอกเทศสัญญา 1 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 
1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายลักษณะพยาน (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
4) จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาเอกเทศสัญญา 1 
2) วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
3) วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
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ชื่อ-สกุล    นายชนินทร์ มณีด า 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสิ่งแวดล้อม) 
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     พ.ศ. 2550  เนติบัณฑิตไทย  
   ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2549  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2546 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายมหาชน 
    กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
    นิติปรัชญา  
    กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา 
ชนินทร์ มณีด า. (2558). กฎหมายมหาชนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ) 

งานวิจัย  
ชนินทร์ มณีด า. (2559). มาตรการทางกฎหมายในเหตุยกเว้นความผิดในการท าแท้งของประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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บทความวิชาการ 
ชนินทร์ มณีด า. (2556). บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการกระบวนการบังคับช าระหนี้โดยกฎหมายล้มละลาย

ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความเป็นธรรมหรือไม่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 7(ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556)., หน้า 17-24. 

ชนินทร์ มณีด า. (2559). กฎหมายกับวัฒนธรรมการแสดงความรักในที่สาธารณะ. ทีทัศน์วัฒนธรรม. ปีที่ 14 
(ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2559)., หน้า 41-52.  

ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2551  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  พ.ศ. 2549-2551 ทนายความ 
 
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 
3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องประกันภัย 
4) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
5) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
6) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
7) กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
8) นิติปรัชญา 
9) กฎหมายแพ่งหลักท่ัวไป (อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

10) เอกเทศสัญญา 1 (อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
4) กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5)  จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
7) แรงงานสัมพันธ์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
8) สังคมไทยและสังคมโลก (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
2) วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ 
3) วิชานิติปรัชญา 
4) วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อ-สกุล    นายจตุพล เจริญรื่น 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานยุติธรรม) 
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 พ.ศ. 2546  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2545  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2542 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
    กฎหมายเอกชน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 
จตุพล  เจริญรื่น. (2558). การศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . 

วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . ปีที่ 14 (ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2558)., หน้า 69-81. 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2547-2550 นิติกร ส านักอ านวยการประจ าศาลแพ่งกรุงเทพใต ้
  พ.ศ. 2545-2547 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่ง เรื่องแพ่งหลักท่ัวไป 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 
3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 
4) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์และท่ีดิน 
5) ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 
6) หลักวิชาชีพของนักกฎหมาย 
7) กฎหมายอาญา 1 (อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ) 
 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 
1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ) 
3) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์) 
4) กฎหมายลักษณะพยาน (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5) จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 
 ระดับปริญญาโท 

1) กฎหมายปกครอง (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาหลักกฎหมายเอกชน 
2) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์ 
3) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 
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ชื่อ-สกุล    นายจักรพงษ์ กังวานโสภณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 พ.ศ. 2546  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2545  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2544 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายอาญา 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
     
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 107-134) จ านวน 28 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2545-2552 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 
2) กฎหมายอาญา 1  
3) กฎหมายอาญา 2 
4) กฎหมายอาญา 3 
5) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
6) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
7) การสืบสวนและสอบสวน 
8) กฎหมายอาญา (อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 
1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์) 
4) กฎหมายลักษณะพยาน (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
5) กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
6) กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
7) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
8) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
9) สังคมไทยและสังคมโลก (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 ระดับปริญญาโท 
1) กฎหมายปกครอง (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายอาญา 1 
2) วิชากฎหมายอาญา 2 
3) วิชากฎหมายอาญา 3 
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ชือ่-สกุล    นางสาวพัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
           พ.ศ. 2548  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2546  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2546 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  
   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย)  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 21-37) จ านวน 17 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2547-2552 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม

ยอมความ การพนันขันต่อ 
3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
4) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
5) การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 
6) นิติปรัชญา 
7) เอกเทศสัญญา 2 
8) กฎหมายทรัพย์สิน (อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) สุนทรียนิยม (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 ระดับปริญญาโท 
1) กฎหมายปกครอง (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 
2) วิชาเอกเทศสัญญา 2 
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ชื่อ-สกุล    นางวิมลพรรณ ปานช่วย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) 
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

           พ.ศ. 2552  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2545  นิติศาสตรบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    กฎหมายล้มละลาย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 83-105) จ านวน 23 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2546-2551 นิติกร (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) กรมบังคับคดี 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

8) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตัวแทน นายหน้า 
9) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 
10)กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก 
11)กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
12)กฎหมายล้มละลาย 
13)สัมมนากฎหมายแพ่ง 
14) กฎหมายนิติกรรมและสัญญา (อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

6) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
7) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
8) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน (สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
9)  จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
10) สังคมไทยและสังคมโลก (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

4) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 
5) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก 
6) วิชากฎหมายล้มละลาย 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวปาริชาติ ม่วงศิริ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี)  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2549  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2548  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2547 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายภาษี 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 59-81) จ านวน 23 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2549-2554 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วน บริษัท 
3) กฎหมายภาษีอากร 
4) กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 
5) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
6) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
7) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
2) กฎหมายธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ) 
3) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา         คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
4) จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ) 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
2) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
3) วิชากฎหมายภาษีอากร 
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ชื่อ-สกุล    นายจิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) 
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 พ.ศ. 2554  เนติบัณฑิตไทย  
   ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2552  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ 
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2551 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
    กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 39-58) จ านวน 20 หน้า 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2555-2557 อาจารย์ประจ า สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
  พ.ศ. 2553-2554 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

12)กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 
13)กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตัวแทน นายหน้า 
14)กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องประกันภัย 
15)กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วน บริษัท 
16)กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 
17)เอกเทศสัญญา 3 
18)เอกเทศสัญญา 4 
19) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 
20) ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 (อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 
21) ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 (อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 
22) สัมมนากฎหมายอาญา (อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอ่ืนๆ 
2) กฎหมายกับชีวิตและสังคม (วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

2) วิชาเอกเทศสัญญา 4 
4) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
5) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
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ชื่อ-สกุล    นายเสสินา  นิ่มสุวรรณ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2559  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย) 
    คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 พ.ศ. 2558  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ 
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2555  นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    กฎหมายอาญา 
    ผลงานทางวิชาการ 
หนังสอื 
 - 
 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2559-2560 ผู้ช่วยนักวิจัย 
  พ.ศ. 2558-2559 ทนายความ 
 
ประสบการณ์สอน 
  -  
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาเอกเทศสัญญา 4 
2) วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 
3) วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวคัทลียา โรจน์วัฒนะ 
ต าแหน่ง   ทนายความอิสระ 
สังกัด    - 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553  Master of Laws (Intellectual Property Law) 
     Faculty of Law, Queen Mary University of London, UK 

พ.ศ. 2552  Master of Laws (International Trade Law) 
   Faculty of Law, University of Essex, UK 

          พ.ศ. 2550  เนติบัณฑิตไทย  
  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2551  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ 
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2549 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
    ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2551-2556 ทนายความ 
  พ.ศ. 2554  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท Netmark (Thailand) Co.,Ltd. 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 
2) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
3) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
4) ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
5) ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

  
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
2) วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
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ชื่อ-สกุล    นายธนาชัย  ทรงฤกษ์ 
ต าแหน่ง   ทนายความ 
สังกัด    ส านักงานกฎหมายเนติธรรมรักษ์ 
 
ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2559  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 พ.ศ. 2548  เนติบัณฑิตไทย  
   ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2540 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    กฎหมายอาญา 
    จริยธรรมและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย 
        
ประสบการณ์อ่ืนๆ 
  พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย ส านักงานกฎหมายเนติธรรมรักษ์  
  พ.ศ. 2549  ฝ่ายกฎหมาย ส านักงานกฎหมายเนติธรรมรักษ์ 
  พ.ศ. 2548  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  พ.ศ. 2542  นิติกร ศาลอุทธรณ์ภาค 1  
 
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) จริยธรรมและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย 
2) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
3) สัมมนากฎหมายอาญา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาจริยธรรมและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย 
2) วิชาเอกเทศสัญญา 3 
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ชื่อ-สกุล    นายธิติ  ธนกูลกิจ 
ต าแหน่ง   พนักงานไต่สวนช านาญการ 
สังกัด    ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 พ.ศ. 2555  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2550  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. 2548 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2545 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายปกครอง 
    กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน พนักงานไต่สวนช านาญการ  
       ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  พ.ศ. 2545-2551 ทนายความ 
 
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ชื่อ-สกุล    นายธีรพจน์  รังสุวรรณ 
ต าแหน่ง   อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
สังกัด    ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  Master of Laws 
    University of Minnessota, USA 
 พ.ศ. 2549  Master of Laws 
    Indiana University, USA 
          พ.ศ. 2541  เนติบัณฑิตไทย  
  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2539 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
    กฎหมายภาษีอากร 
    กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
    กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
    กฎหมายอาญา 
    ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย 
 

ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด  
       ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3 
 
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) วิชาชีพส าหรับนักกฎหมาย 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
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ชื่อ-สกุล    นายนววิธ  มานะกุล 
ต าแหน่ง   ผู้พิพากษา 
สังกัด    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2549 เนติบัณฑิตไทย  
  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2548 นิติศาสตรบัณฑิต 
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์บริหารงานยุติธรรม)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  กฎหมายภาษี 
 

ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ผู้พิพากษา 
  พ.ศ. 2550-2552 ทนายความ ส านักงานกฎหมายไชยรพี 
  พ.ศ. 2549-2550 ทนายความ บริษัท เดอะลีจีสท์ จ ากัด 
  พ.ศ. 2546-2548 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย บริษัท เอ็มอาร์ดี อีซีซี จ ากัด 
 
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
2) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชากฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 
2) วิชากฎหมายเยาวชนและครอบครัว 
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ชื่อ-สกุล    นายพีรพล  เจตโรจนานนท์ 
ต าแหน่ง   นักวิจัยอิสระ 
สังกัด    - 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2556  Master of Laws (International Environmental Law) 
   Macquarie University, Australia 
          พ.ศ. 2553 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสิ่งแวดล้อม)  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2551 นิติศาสตรบัณฑิต 
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
    ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
 
ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2556-2557 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
  พ.ศ. 2553-2554 อาจารย์ประจ า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
  พ.ศ. 2551-2553 ผู้ช่วยอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 
2) กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
3) ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาการอ่านและการจัดท าเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-สกุล    นายศิริพงศ์  กิติวงศ์ไพศาล 
ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานทนายความ 
สังกัด    ส านักกฎหมายนิติธนกิจ 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  พ.ศ. 2528 นิติศาสตรบัณฑิต 
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ 
  ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 
ประวัติการฝึกอบรม 
  พ.ศ. 2547    หลักสูตรทนายความผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
         ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ 
  พ.ศ. 2547    กฎหมายชั้นสูง   
         สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง  สภาทนายความ 
  พ.ศ. 2546    หลักสูตรโนตารีปับลิก   
         ส านักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร  สภาทนายความ 
  พ.ศ. 2546    กฎหมายแรงงาน   
         ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
  พ.ศ. 2546    หลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร   
         สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง  สภาทนายความ 
  พ.ศ. 2543    กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
         สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายแรงงาน 
    วิชาว่าความ 
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ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ 
 พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน  อนุกรรมการการสอบปากเปล่าผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ 
   ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ 
 พ.ศ. 2548-2549  กรรมการคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียน 
   ระดับมัธยมปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในวันทนายความ 
 พ.ศ. 2548     กรรมการคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียน 
   ระดับมัธยมปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในวันรพี 
 พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน  ทนายความผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
    ส านักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ 
  พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน  กรรมการทดสอบการอบรมวิชาว่าความ  
       ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ 
 พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน  ทนายความอาสาเด็ก ผู้ใหญ่ ส านักงานสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
 พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน  กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ  
    คณะกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ 
 พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน  กรรมการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมวิชาว่าความ  
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ 
   พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน  ฝึกหัดผู้เข้ารับการอบรมวิชาว่าความ  
       ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ 
   พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน  หัวหน้าส านักกฎหมายนิติธนกิจ 
 
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) วิชาว่าความและศาลจ าลอง 
2) วิชากฎหมายแรงงาน 

   
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาว่าความและศาลจ าลอง 
2) วิชากฎหมายแรงงาน 
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ชื่อ-สกุล    นายสมยศ  เลี้ยงบ ารุง 
ต าแหน่ง   คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
สังกัด    องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
    โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2549  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2527  เนติบัณฑิตไทย  
   ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2524 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประวัติการฝึกอบรม 
 พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้าง 
  ความสมานฉันท์และสันติวิธีในชุมชน  
  ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
 พ.ศ. 2549  ประกาศนียบัตรการอบรม หลักสูตรการเขียนบทความทางนิติศาสตร์  

 สภาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  

 เรื่อง มาตรการในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น 
 กระทรวงยุติธรรม  

 พ.ศ. 2543 ประกาศนียบัตร การบริหารส าหรับนักบริหารระดับกลาง  
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ  
 พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับข้าราชการกรมบังคับคดี  
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ  

พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งที่มี
ประสบการณ ์กระทรวงยุติธรรม 

 พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรศิลปะการบริหารและการบังคับบัญชา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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 พ.ศ. 2538 ประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับหัวหน้าส านักงาน 
 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

 พ.ศ. 2537 วุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  
  กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  
 พ.ศ. 2534 วุฒิบัตรหลักสูตร การใช้วิทยุคมนาคม  
  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ. 2529  ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่ราชการทางไกล 

 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายปกครอง 
    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
    กฎหมายระหว่างประเทศ 
    กฎหมายล้มละลาย 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา 
สมยศ  เลี้ยงบ ารุง. (____). ค าบรรยาย วิชากฎหมายปกครองเบื้องต้น. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
สมยศ  เลี้ยงบ ารุง. (____). ค าบรรยาย วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. ลพบุรี: มหาวิทยาลัย
 ราชภัฎเทพสตรี 
บทความวิชาการ 
สมยศ  เลี้ยงบ ารุง. (____). มาตรการบังคับทางปกครอง. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.tripod/taweepong1.com 
 ส านักมาตรการบังคับทางปกครอง 
 

ประสบการณ์อื่นๆ 
 พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานประจ า (ด้านกฎหมาย) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์
  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
 พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย  
   - ส านักงานบ ารุงธรรมทนายความ 
   - ห้างทองโซวเซ่งเฮง(เยาวราช) 
   - ห้างทองน าชัยหลี(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) 
   - ห้างทองแม่ศิรพิร(ถนนนราธิวาสราชนครินทร์) 
   - บริษัท เซ็นจูรี่แทรเวล จ ากัด 
   - บริษัท มาร์โคเวิลด์ทัวร์ จ ากัด 
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   - ฉัตรไชยกิจคอนโดมิเนียม(ซอยจอมพล) 
   - บริษัท CITY LINK SELF STORAGE จ ากัด  
   - บริษัท JASPAL จ ากัด 
 พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน CEO ส านักมาตรการบังคับทางปกครอง  
 พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน ทนายความ  
 พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 พ.ศ. 2551-2553  ประธานกรรมการบริหาร ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง (ประเภทบริหาร) 
  สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 พ.ศ. 2551-2553 ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง (ประเภทอ านวยการ)  
  สังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
 พ.ศ. 2550-2551  รับราชการต าแหน่งนิติกร 8 ว กรมบังคับคดี ช่วยราชการรองปลัดกระทรวง
  ยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
 พ.ศ. 2549-2550 ปฏิบัติหน้าที่ อนุญาโตตุลาการ ส านักงานอนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรม  
 พ.ศ. 2549-2550  รับราชการต าแหน่งนิติกร 8 ว หัวหน้ากลุ่มงานอายัดท่ี 2  
  กองอายัดทรัพย์สิน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
 พ.ศ. 2548-2549 รับราชการในต าแหน่งนิติกร 8 ว หัวหน้ากลุ่มงานวางทรัพย์   
  ส านักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี และปฏิบัติหน้าที่  
  ผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 พ.ศ. 2546-2548 รับราชการในต าแหน่งนิติกร 8 ว หัวหน้ากลุ่มงานบังคับคดีล้มละลายที่ 1  

 กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคด ี
 พ.ศ. 2546  รับค าสั่งแต่งตั้งจากส านักนายกรัฐมนตรีเป็นคณะอนุกรรมการสอบสวน 
  ข้อเท็จจริงในคดีบุคคลสูญหายร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
  ปราบปรามยาเสพติด (2,500 ศพ) 
 พ.ศ. 2543-2545 รับราชการในต าแหน่งนิติกร 7 หัวหน้าฝ่ายอายัดทรัพย์สิน กองยึดทรัพย์สิน 
  กรมบังคับคด ี
 พ.ศ. 2540-2542 รับราชการในต าแหน่งนิติกร 7 หัวหน้าฝ่ายวางทรัพย์ ส านักงานวางทรัพย์กลาง 
  กรมบังคับคดี และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคดีอาญา
  นายประกัน 
 พ.ศ. 2539-2540  รับราชการในต าแหน่งนิติกร 7 หัวหน้าส านักงานบังคับคดี  

 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง กรมบังคับคดี 
 พ.ศ. 2536-2538  รับราชการในต าแหน่งนิติกร 6 - 7 หัวหน้าส านักงานบังคับคดี 

 ส านักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจ าศาลจังหวัดระนอง  
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 พ.ศ. 2533-2536 รับราชการในต าแหน่งนิติกร 5 เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
 ส านักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจ าศาลจังหวัดกาญจนบุรี  

 พ.ศ. 2532-2533 รับราชการในต าแหน่งนิติกร 4 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
  กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคด ี
 พ.ศ. 2530-2532  รับราชการในต าแหน่งนิติกร 4 เจ้าพนักงานบังคับคดี กองแพ่ง 2  
  กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
 พ.ศ. 2528-2530  รับราชการในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 3 กรมธนารักษ์  
  กระทรวงการคลัง  
  พ.ศ. 2524-2528   ทนายความ 
 
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายครอบครัว 
2) กฎหมายปกครองเบื้องต้น 
3) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
4) กฎหมายล้มละลาย 
5) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์ ฎีกา และ ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อน

พิพากษาและการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
6) มาตรการบังคับทางปกครอง 

 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชากฎหมายปกครอง 
2) วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวอชิรญา บุนนาค 
ต าแหน่ง   อัยการผู้ช่วย 
สังกัด    ส านักงานอัยการสูงสุด 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) 
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
          พ.ศ. 2550 เนติบัณฑิตไทย  
  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ 
   ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 พ.ศ. 2549 นิติศาสตรบัณฑิต  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จักรพงษ์ กังวานโสภณ; จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย; ปาริชาติ ม่วงศิริ; พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์; วิมลพรรณ ปานช่วย 

และอชิรญา บุนนาค. (2559). ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ:  โรจน์พริ้นติ้ง. 
(หน้า 1-20) 

 
ประสบการณ์อื่นๆ 
 พ.ศ. 2556-2559 อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 พ.ศ. 2551-2556 ทนายความ 
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ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 
2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วน บริษัท 
3) กฎหมายแรงงาน 
4) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
5) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
6) เอกเทศสัญญา 3 
7) เอกเทศสัญญา 4 

 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2) วิชากระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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ชื่อ-สกุล    นายอดิเทพ  อุยยะพัฒน์ 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานคดี 1 
สังกัด    ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555  ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง  
    มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
 พ.ศ. 2553  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2547  เนติบัณฑิตไทย  
    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 พ.ศ. 2545  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)  
    คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2541 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ 
    ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
    การร่างกฎหมาย 
 

ประสบการณ์อื่นๆ 
  พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานคดี 1 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
  พ.ศ. 2541-2550 นิติกร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2) กฎหมายปกครอง 
3) กฎหมายล้มละลาย 
4) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสิทธิมนุษยชน 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชานิติศาสตร์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
 

1. นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์   
 ต าแหน่ง :  รองเลขาธิการ ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ 
  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (เทียบเท่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์)  
2. นายกิติพงศ์ กิติวงศ์ไพศาล 

 ต าแหน่ง :  ประธานคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ และ 
  หัวหน้าส านักกฎหมายนิติธนกิจ  

3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์ 
 ต าแหน่ง :  อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมวดที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

 
มีความเหมาะสม 

หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
มีความเหมาะสม 

หมวดที่ 3   
     - ระบบการจัดการศึกษา  

 
มีความเหมาะสม 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

     - การด าเนินการหลักสูตร มีความเหมาะสม 
 

     - หลักสูตร 
          1. จ านวนหน่วยกิต 

 
มีความเหมาะสม 
ข้อคิดเห็น : นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 
       ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและผลกระทบ
ในการปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรที่เพ่ิมขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
หมายเหตุ  
       ในขณะประชุมวิพากษ์หลักสูตรมีการปรับเพ่ิม
จ านวนหน่วยกิตหลักสูตรแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
       ส่วนที่หนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการก าหนดให้นิสิตต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมขึ้นจ านวน 2 
รายวิชา รวม 2 หน่วยกิต 
      ส่วนที่สองเป็นผลมาจากการเพ่ิมรายวิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล โดย
ก าหนดให้เป็นรายวิชาเฉพาะบังคับเรียน จ านวน 1 
รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ด้าน
วิชาชีพนิติศาสตร์ให้สมบูรณ์พร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
       สาขาวิชาจึงได้ด าเนินการหารือปัญหาเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยที่
ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต ซึ่งก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียน หมวด
เฉพาะ วิชาแกน ในวิชาบังคับเท่านั้น โดยไม่จ าต้องลง
วิชาแกน บังคับเลือก มีผลให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรลดลงเป็น 140 หน่วยกิต 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

          2. โครงสร้างหลักสูตร มีความเหมาะสม 
 

          3. รายวิชา  มีความเหมาะสม 
ข้อคิดเห็น : ผู้ช่วยศาสตรจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์ 
       สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาปรับลดหน่วยกิตรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ บังคับเลือก เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้
ศึกษากฎหมายเฉพาะทางมากขึ้นก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษา 
หมายเหตุ   
       กรณีที่นิสิตประสงค์จะศึกษาความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมายเฉพาะทางมากขึ้นก่อนส าเร็จการศึกษา นิสิต
สามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ บังคับเลือกได้ เกินกว่าจ านวนหน่วยกิตที่
หลักสูตรก าหนดไว้ 
 

          4. แผนการศึกษา  ควรปรับปรุง 
 ข้อเสนอแนะ : นายกิติพงศ์ กิติวงศ์ไพศาล 
       ควรปรับปรุงแผนการศึกษาโดยก าหนดให้นิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยเรื่องทรัพย์ตั้ งแต่ชั้นปีที่  1 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาวิชาเอกเทศสัญญาต่อไป 
หมายเหตุ   
       สาขาวิชาได้ด าเนินการปรับแผนการศึกษาใหม่
ตามข้อเสนอแนะของวิทยากรเพ่ือให้มีความเหมาะสม
และเอ้ือต่อประโยชน์ในการศึกษาวิชากฎหมายให้แก่
นิสิตยิ่งขึ้น 

          5. ค าอธิบายรายวิชา มีความเหมาะสม 
 

     - อาจารย ์ มีความเหมาะสม 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

     - องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนาม 

มีความเหมาะสม 
 

หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 
มีความเหมาะสม 

หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

 
มีความเหมาะสม 

หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
มีความเหมาะสม 

หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
มีความเหมาะสม 

หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 
มีความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ช 
เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
--------------------------------------------------------- 

 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ขึ้น  
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ 
ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบ
กับสาขาวิชานิติศาสตร์ได้ใช้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จนครบก าหนด 5 ปี  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์เห็นควรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยในส่วนของการจัด 
การเรียนการสอนและการสอบวัดผลในรายวิชากฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไขนั้นจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาอ่ืน ของ
คณะกรรมการอ านวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และตามระเบียบส านักฝึกอบรมวิชา
ว่าความแห่งสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษา 

 
สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จำกเดิม คือ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

แก้ไขเป็น หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำกอำจำรย์จตุพล เจริญรื่น เป็นอำจำรย์ปำริชำติ ม่วงศิริ 

เนื่องจำกอำจำรย์จตุพล เจริญรื่น ลำศึกษำต่อระดับปริญญำเอก 
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3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเดิม ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต เป็น
ไม่น้อยกว่ำ 140 หน่วยกิต จ ำแนกตำมโครงสร้ำงหลักสูตร ดังนี้ 
         3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
แก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มรายวิชา และเพ่ิมเติมหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้ 
 1)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ    23  หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษา     9  หน่วยกิต 
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             7 หน่วยกิต 
  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                          6 หน่วยกิต 
  (4) กลุ่มพลศึกษา     1 หน่วยกิต
 2)  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต  
  (1)  กลุ่มวิชาภาษา                                     ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
  (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
  (3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
          3.2  หมวดวิชาเฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
แก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ดังนี้   
            1)  วิชาแกน                                      3     หน่วยกิต 
                   -  วิชาบังคับ                   3     หน่วยกิต 
           2)  วิชาเฉพาะด้าน                              ไม่น้อยกว่า      96     หน่วยกิต 
                    -  วิชาบังคับ               90     หน่วยกิต 
                     -  วิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า       6     หน่วยกิต  
           3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                        3     หน่วยกิต            
          3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                                           ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
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4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แก้ไขใหม่  ดังนี้ 

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 ตัวเลขที่ 1 หมายถึง หน่วยงาน 

1 :  คณะครุศาสตร์ 

2 :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3 :  คณะวิทยาการจัดการ 

4 :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ตัวเลขที่ 2 หมายถึง ระดับปริญญา 

1 :  ปริญญาตรี 
 ตัวเลขที่ 3 และ 4 หมายถึง สาขาวิชา 
    41   :  นิติศาสตร์ 
 ตัวเลขที่ 5  หมายถึง  ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 ตัวเลขที่ 6 และ 7  หมายถึง  รหัสวิชา 

 ตัวอย่าง  รหัสวิชา  2141101  หลักกฎหมายเอกชน มีความหมายดังนี้ 
 2 1 41 1  01 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ระดับปริญญาตรี 
   สาขาวิชานิติศาสตร์ 
   ชั้นปีที่ 1 

   รหัสวิชา (ล าดับที่ 01) 
 

5. แก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตรวม ยุบรวมรายวิชา แก้ไขชื่อรายวิชา แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่มเติมรายวิชา และยุบรายวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร์ ดังนี้ 

 5.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตรวม จากเดิม จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
เป็น ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต  

5.2 ยุบรวมรายวิชา  
มีการยุบรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

บุคคล รวมเป็นวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล และก าหนดให้วิชาดังกล่าวอยู่ใน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ เนื่องจากสาขาวิชานิติศาสตร์เห็นว่านิสิตควรศึกษาหลักและทฤษฎีของวิชา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับปริญญาโททาง
นิติศาสตร์ ดังนี้ 
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  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล   
  Public and Private International Law 

ประวัติความเป็นมา ทฤษฎี และบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน การกระท าที่มีผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ หลักว่าด้วยเขตอ านาจรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับผลของการรับรองรัฐและการ
รับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ ความสัมพันธ์ทางทูตและกงสุล ระบอบกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ใช้กับอาณาบริเวณต่าง ๆ กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน การจัดสรรเอกชนใน
ระหว่างประเทศทั้งโดยสัญชาติและภูมิล าเนา การก าหนดสิทธิและหน้าที่ และสถานภาพของบุคคล
ในทางระหว่างประเทศ โดยการศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว และอนุสัญญาที่เก่ียวข้อง  

History, theory and origination of international law; relation between 
international and internal laws; actions effecting in term of international law, personality in 
international law and principles of state jurisdiction; laws pertaining to results of recognition 
of state and government, rights inheritance of state, state responsibilities, diplomatic and 
consular relations, international legal systems for various territories; principles of private 
international law pertaining to individual or person entering into international legal relation 
in all aspects; appropriation for nationality and domicile for private, determination of rights, 
duties, and status of person; legal contradiction and settlement procedure on nationality, 
conflict, foreigner and related conventions 

 
5.3  แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา 

      1) วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 
(1) กฎหมายแพ่ง เรื่องหลักทั่วไป  แก้ไขเป็น หลักกฎหมายเอกชน 

(2) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์และที่ดิน แก้ไขเป็น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยเรื่องทรัพย์ 

(3) ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย แก้ไขเป็น ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

2) วิชาเฉพาะด้าน เลือก 
(1)  กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว แก้ไขเป็น กฎหมายเยาวชนและครอบครัว  
(2)  การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา แก้ไขเป็น หลักการร่างสัญญาทางธุรกิจ 
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 5.4  แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 1) วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 

  (1) หลักกฎหมายเอกชน                
      Principles of Private Law 
หลักสูตรเดิม  

 ความหมาย ความเป็นมา และบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย 
การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทาง
สังคมอ่ืน ๆ ระบบกฎหมายที่ส าคัญของโลก การใช้ การตีความ ผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมาย สิทธิ
หน้าที่และการใช้สิทธิ รวมทั้งการใช้สิทธิส่วนเกิน และหลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งตามที่บัญญัติ
ไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ตลอดจนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 
ว่าด้วยบุคคล นิติบุคคล ภูมิล าเนา ความสามารถ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  ความหมาย พัฒนาการของกฎหมาย แนวความคิดพ้ืนฐาน บทบาทความส าคัญของ
กฎหมายเอกชน การใช้การตีความกฎหมายเอกชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 (ลักษณะ 1-2)  
  Meaning, development of law, fundamental concepts, the significant roles 
of private law, application, interpretation of the private law; general elements and basic 
characteristics of civil law stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 1 (Chapter 1-2) 
 
  (2) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น       
 Introduction to Public Law 
หลักสูตรเดิม  
  สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย แนวคิดทฤษฎี องค์ประกอบ และรูปแบบของรัฐ 
ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ ความหมายและความจ าเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย 
ความเป็นมา และวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขต และลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน 
รวมทั้งศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีและบ่อเกิดของกฎหมายมหาชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน กฎเกณฑ์เกี่ยวกับรัฐ การจ ากัดอ านาจรัฐ  หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักนิติธรรม และหลักการประชาธิปไตย 

Principle of public law, theories of states, limitation of state powers, 
separation of power, Rule of law and democracy principle 
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  (3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์    
       Civil and Commercial Code : Property  
หลักสูตรเดิม 
  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 (ลักษณะ 3) และบรรพ 4 รวมทั้งประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  ลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ส่วนควบของทรัพย์ อุปกรณ์ และดอกผล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 (ลักษณะ3) ลักษณะ หลักทั่วไป และชนิดของทรัพยสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 
  Nature of property, classification of property, a component parts of a thing, 
accessories and fruit of a thing stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 1 (Title 3); 
the nature, general principles and classification of real rights in property stipulated in the 
Civil and Commercial Code, Book 4 
 
  (4) กฎหมายอาญา 1       
  Criminal Law 1 
หลักสูตรเดิม 

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 (บทบัญญัติทั่วไป) บท
นิยาม การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายาม
กระท าความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบท การกระท าความผิดอีก อายุความ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา บทนิยาม การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระท าความผิด
หลายบท การกระท าความผิดอีก อายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 (บทบัญญัติทั่วไป) 

General principles of criminal law, definition, application to penal laws, 
punishments and measures of safety, criminal liability, attempts, principals and supporters, 
concurrence of offences, recidive, prescription stipulated in the Penal Code, Book 1 (General 
Provisions) 
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  (5) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้     
  Civil and Commercial Code :  Obligation  
หลักสูตรเดิม 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
(ลักษณะ 1) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน 
โอนสิทธิเรียกร้อง และความระงับหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 (ลักษณะ 1) 
  Principles of civil and commercial law pertaining to obligation, subject of 
obligations, effect of obligations, plurality of debtors and creditors, transfer of claims and 
extinction of obligations stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 2 (Title 1) 
 
  (6) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว     
  Civil and Commercial Code : Family  
หลักสูตรเดิม 

กฎหมายลักษณะครอบครัว  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องครอบครัว การสมรส บิดามารดากับบุตร และค่าอุปการะ
เลี้ยงด ูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
  Principles of civil and commercial law pertaining to Family law, marriage, 
parent and child and maintenance stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 5 
 
  (7) กฎหมายอาญา 2        
  Criminal Law 2 
หลักสูตรเดิม 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2202208 กฎหมายอาญา 1 
หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 (ภาคความผิด) ลักษณะ 

1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ถึงลักษณะ 9 ภาคความผิดเกี่ยวกับเพศ  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  2141105 กฎหมายอาญา 1 
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การก่อการร้าย การปกครอง การยุติธรรม 

ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน การปลอมและการแปลง การค้า 
และเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด (ลักษณะ 1-9) 

Prerequisite : 2141105 Criminal Law 1 
  Offences relating to the security of the kingdom, terrorism, public administration, 
justice, Religion, public peace, causing public dangers, counterfeit and alteration, trade and 
sexuality stipulated in the Penal Code, Book 2 Specific Offences (Titles 1-9) 
 
  (8) กฎหมายอาญา 3        
  Criminal Law 3 
หลักสูตรเดิม 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2202208 กฎหมายอาญา 1 
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายภาค 2 (ภาคความผิด) ลักษณะ 10 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ถึงลักษณะ 12 ภาคความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และภาค 3 (ลหุโทษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  2141105 กฎหมายอาญา 1 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง ทรัพย์ และศพ ตามประมวล

กฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด (ลักษณะ 10-13) และความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 
ลหุโทษ 

Prerequisite : 2141105 Criminal Law 1 
  Offences against life and body, liberty and reputation, property and corpse, 
stipulated in the Penal Code, Book 2 Specific Offences ( Titles 10-13) ; a petty offence 
stipulated in the Penal Code, Book 3 Petty Offences 
 
  (9) กฎหมายรัฐธรรมนูญ              
       Constitutional Law 
หลักสูตรเดิม 

 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบ
กับรัฐธรรมนูญของประเทศเสรีนิยมระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
องค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ข้อความเบื้องต้นและหลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันทางการเมือง 

การประกันสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
  Basic principles and concepts of constitutional law, structures of political 
instutions, rights and liberties according to the Constitution and supremacy of the constitution 
doctrine 

 
  (10) เอกเทศสัญญา 4        
     Specific Contracts 4 
หลักสูตรเดิม 

 กฎหมายลักษณะ หุ้นส่วนและบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
ตลอดจนระเบียบวิธีจดทะเบียนธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  หลักกฎหมายเรื่องหุ้นส่วนและบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  

Legal principles relating to partnership and company stipulated in the Civil 
and Commercial Code, Book 3 
 
  (11) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก    3(3-0-6) 
  Civil and Commercial Code : Successions 
หลักสูตรเดิม 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีการ
จัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ และอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 

Principles of civil and commercial law pertaining to successions, statutory 
rights of inheritance, wills, administration and distribution of an estate, vacant estates and 
prescription stipulated in the Civil and Commercial Code, Book 6  
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  (12) กฎหมายแรงงาน        
     Labor Law 
หลักสูตรเดิม 

 ลักษณะของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย สัญญาจ้าง 
แรงงาน  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 หลักกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย สัญญาจ้างแรงงาน  
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  Principles of labor law, history of Thai Labor Law, employment contract, 
Labor Protection Law, Labor Relations Law and other relevant laws 
 
  (13) กฎหมายภาษีอากร              
      Tax Law 
หลักสูตรเดิม 

 ประมวลรัษฎากรว่าด้วยเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีบ ารุงท้องที่ การอุทธรณ์ และ
การศึกษาสนธิสัญญาป้องกันการเสียภาษีซ้ าซ้อนที่ประเทศไทยท ากับนานาประเทศ รวมถึงการวางแผนภาษี
ส าหรับธุรกิจต่าง ๆ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้            
นิติบุคคล ภาษมีูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ รวมถึงหลักการเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน 

Legal principles of taxation pursuant the Revenue Code on Personal Income 
Tax, Corporate Income Tax, Value Added Tax, Specific Business Tax and Stamp Duty including 
principle of Double Taxation Agreement 
 
  (8) ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย                                    
     English for Lawyers 
หลักสูตรเดิม 

 ความหมายและการใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายที่ส าคัญ การอ่าน
และจัดท าร่างเอกสารทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งข้อความคิดที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์และส านวน
ในระบบกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการอ่านและค้นคว้าเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพกฎหมาย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ความหมาย ค าศัพท์เฉพาะ และส านวนภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายที่ส าคัญ เพ่ือ

เป็นพื้นฐานในการอ่านและค้นคว้าเอกสารภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพกฎหมาย 
 Definition, technical terms and idioms of English language for lawyers using 

as a basic for reading and researching English documents for legal profession 
 

2) วิชาเฉพาะด้านเลือก 
  (1) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   
     Consumer Protection Law 
หลักสูตรเดิม 
  แนวคิดทฤษฎีของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านคุณภาพ ราคา บริการการบรรจุหีบห่อ การปิดฉลาก และการโฆษณา 
ของผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านข้อสัญญาไม่ เป็นธรรม วิธีการร้องเรียนของผู้บริโภค บทบาท 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 หลักการและเหตุผลของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการที่ใช้เพ่ือเยียวยาแก่ผู้บริโภค 
ซึ่งได้รับความเสียหาย ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยการขายตรง กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  Principles and rationales of the consumer protection law, measures for 
redressing injury suffered by consumer as embodied in the Consumer Protection Law, 
Product Liability Law, Direct Sales Law, Consumer Case Procedure Law and other relevant laws 

 
  (2) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
      Intellectual Property Law   
หลักสูตรเดิม 

 ความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ชื่อทางการค้า ความหมาย ลักษณะ การก่อตั้งสิทธิ การขอรับความคุ้มครองและการละเมิดลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
  หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า  
  Principles of law on copyright, patents and trademarks 
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  (3) กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
      Environmental Law 
หลักสูตรเดิม 

 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยศึกษาถึงมูลเหตุแห่งการเกิด
ปัญหา  มลภาวะและผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สังคม และประเทศชาติ นโยบาย ของรัฐในการด าเนินการ
ควบคุมปัญหามลภาวะ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุม
อากาศเป็นพิษ น้ าเสีย ดินเสีย รวมถึงการด าเนินคดี ตลอดจนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายเฉพาะ
ฉบับต่าง ๆ  

 Legal measure for the management environmental quality of Thailand 
appearing on Constitution, The Act to Promote and Preserve the National Environmental 
Quality 2535 (1992), and other relevant laws 

 
  (4) หลักการร่างสัญญาทางธุรกิจ 
      Principles of Contract Drafting 
 หลักสูตรเดิม 

 หลักการ การวางแผน การเตรียมประเด็น และทักษะการเจรจาต่อรอง การร่างสัญญาต่าง ๆ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  หลักการและวิธีการในการร่างสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบของสัญญาทางธุรกิจ  
  Principles, planning, issue preparation and negotiation skills, drafting contracts 
 
 5.5 เพิ่มเติมรายวิชา 

 1) วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 
  (1) การอ่านและการจัดท าเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ    
      English Legal Reading and Document Drafting 
  การอ่านเอกสารทางกฎหมาย ต ารา บทความของต่างประเทศ ตลอดจนวิธีการจัดท า
เอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ 
  Reading documents in the legal profession, textbooks, articles from foreign 
countries including to provide English legal document 
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2) วิชาเฉพาะด้าน เลือก 
  (1) กฎหมายคอมพิวเตอร์                 
        Computer Law 

ความหมาย องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรม กระบวนการ ข้อมูล
สารสนเทศ ระบบสื่อสาร รวมทั้งศึกษากฎหมายนิติกรรมและสัญญา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายเทคโนโลยี
สื่อสารและอินเทอร์เน็ต และกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  Definition, elements of computer, hardware, software, procedure, data and 
information, communication systems including study on Contract Law, Electronic 
Commerce, Intellectual Property Law, Tort Law, Computer Crime, Telecommunications Law 
and Internet Law and other relevant international law 

 

  (2) กฎหมายท่ีดิน            
      Land Law       
  ประวัติและหลักการส าคัญของกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายอาคารชุด 
  History and the principles of land law, Law of Land Development and Law 
of the Condominium 
 
  (3) กฎหมายพาณิชยนาวี      
     Maritime Law 
  หลักกฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือทะเล การจ านองเรือ และ 
บุริมสิทธิทางทะเล ความผิดและการจ ากัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดินทะเล การรับขนของ
ทางทะเล ความผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และ
การประกันภัยทางทะเล 
  Principles in maritime law, the Law on Sea Liners, the law related to 
mortgage of vessels and maritime preferential rights, liability and limitation of liability of 
shipowners, charterparties, carriage of goods by sea, liability for vessel collision, sea salvage, 
general average and marine insurance 
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  (4) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         
      Electronic Commerce Law 
  หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ท าโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
มาตรฐานหรือระบบที่คู่กรณีตกลงกัน (EDI) เป็นต้น การเกิดสัญญา สถานะทางกฎหมายของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการท าเป็นหนังสือหรือต้นฉบับเมื่อมีการใช้ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์   
  Fundamental legal principle relating to transactions made by any electronic 
means, e.g., a sale of goods or service via internet, electronic data interchange or legal requirements 
(EDI) etc., formation of contract, legal status of electronic signatures, legal requirements as to 
writing or original in relation to electronic records, data protection in electronic and computer crimes 
 
  (5) กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ                                                
       Comparative Constitutional Law 

ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดท ารัฐธรรมนูญ อ านาจอธิป ไตย 
องค์กรต่าง ๆ ทางการเมือง กระบวนการนิติบัญญัติ สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ           
การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกับรัฐธรรมนูญของ
ต่างประเทศ 
  History,  definition and classification of Constitution, constitutional preparation, 
sovereignty, political organizations, legislative process, rights, liberty and duty of persons 
according to the Constitution, control laws not to contradict Constitution including comparison 
between Thai Constitution and foreign constitution 

 
  (6) กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ )อาเซียน(   
      Law of Association of South East Asian Nations 
  ประวัติ ความเป็นมา สถานะทางกฎหมายของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ )อาเซียน(  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ กฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ของสมาคม ทั้งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือภายในระหว่างรัฐสมาชิก และความร่วมมือระหว่างสมาคม 
(อาเซียน) กับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  
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  Historical, backgrounds, the legal status of ASEAN, the structure of powers 
and duties, laws and legal issues related to activities of ASEAN, both in relation to 
international co-operation amongs Member Countries and in relation to the co-operation 
between ASEAN and a State or between ASEAN and other international organizations 
 
  (7) การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ       
      Commercial Disputes Resolution and Arbitration 
  ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจ รูปแบบและวิธีการระงับข้อพิพาทแบบต่าง ๆ ตลอดจน
การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ  
  The nature of commercial disputes, forms and methods in relation to 
settlement of commercial dispute including the settlement of disputes through arbitration 
   

5.6 ยุบรายวิชาเฉพาะด้านเลือก 
1) กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ 
2) กฎหมายการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
3) กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร 
4) กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
6) กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
7) กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 
8) การร่างกฎหมาย 

 

    6. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวลาฝึกปฏิบัติจาก 3(300) เป็น 
3(350) หน่วยกิต 
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7. แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 11 หน่วยกิต 
2141101 หลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6) 

2141102 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
รวม 17 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 12 หน่วยกิต 

2141103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์ 3(3-0-6) 

2141104 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว ่าด้วยเรื ่องนิติกรรมและ
สัญญา 

3(3-0-6) 

2141105 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
รวม 21 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุ่มภาษา) 3 หน่วยกิต 

2100201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(2-2-5) 

2141201 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้ 3(3-0-6) 
2141202 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด  

จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  
3(3-0-6) 

2141203 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6) 

2141207 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 

2141209 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์) 
3 หน่วยกิต 

2141204 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 
2141205 เอกเทศสัญญา 3 3(3-0-6) 
2141206 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 3(3-0-6) 
2141208 กฎหมายอาญา 3 3(3-0-6) 
2141210 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

XXXXXXX เลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
2141301 เอกเทศสัญญา 4 3(3-0-6) 
2141302 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดก 3(3-0-6) 
2141303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 
2141305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
2141307 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 
2141310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

XXXXXXX เลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
2141304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
2141306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 
2141308 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 3(3-0-6) 
2141309 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 
2141311 การอ่านและการจัดท าเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
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รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2141401 จริยธรรมและหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย 3(2-2-5) 

2141402 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 3(3-0-6) 
2141403 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 

2141404 กฎหมายล้มละลาย 3(3-0-6) 

21414XX วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2141437 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 3(350) 

รวม 3 หน่วยกิต 

 
 
        8. เปลี่ยนแปลงมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน  
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสตูร 
นิติศาสตรบัณฑิต  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต   
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Laws   

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws 

ไม่มีการแก้ไข 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย : น.บ. 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: LL.B. 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย : น.บ. 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: LL.B. 

ไม่มีการแก้ไข 

ปรัชญา 
       มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
มีความรู้ความสามารถและรอบรู้ทางด้าน
กฎหมาย มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ มีความยุติธรรม กอปรด้วย
จรรยาบรรณ มรรยาท ศีลธรรม อ่อนน้อม
ถ่อมตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ปรัชญา 
       มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
มีความรู้ความสามารถและรอบรู้ทางด้าน
กฎหมาย มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ มีความยุติธรรม กอปรด้วย
จรรยาบรรณ มรรยาท ศีลธรรม อ่อนน้อม
ถ่อมตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ไม่มีการแก้ไข 

วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้ านทักษะความสัม พันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ

วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้ านทักษะความสั ม พันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ

ไม่มีการแก้ไข 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้             
 
       1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้น
ให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจการใช้
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ผดุงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรม เสริมสร้างให้ผู้ศึกษาได้ตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพนักกฎหมาย เพ่ือก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของ
ตนเองเป็นส าคัญ 
       2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
และทักษะทางปัญญาในวิชากฎหมายทั้ง
ภาคกฎหมายทั้งภาคสามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพทางกฎหมายในหน่วยงานต่างๆ 
ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้ งภาครั ฐและ
ภาคเอกชน 
       3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้ น า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
มีความสามารถในการวางแผน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสั งคม มี
ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ ม 
ตลอดจนมีทักษะทางด้านการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้                       
       4. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ที่
ไ ด้ ไ ป ใ ช้ พั ฒนาท้ อ ง ถิ่ น  สั ง คม  แล ะ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้             
 
       1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้น
ให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจการใช้
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ผดุงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรม เสริมสร้างให้ผู้ศึกษาได้ตระหนัก
ถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพนักกฎหมาย เพ่ือก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของ
ตนเองเป็นส าคัญ 
       2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
และทักษะทางปัญญาในวิชากฎหมายทั้ง
ภาคกฎหมายทั้งภาคสามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพทางกฎหมายในหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
       3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้น า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
มีความสามารถในการวางแผน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสั งคม มี
ความสามารถในการท างานเป็ นกลุ่ ม 
ตลอดจนมีทักษะทางด้านการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้                       
       4. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ที่
ไ ด้ ไ ป ใ ช้ พั ฒนาท้ อ ง ถิ่ น  สั ง คม  แล ะ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

       5. เ พ่ื อจั ดท าหลั กสู ตรนิ ติ ศาสตร
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ทันสมัย และทันต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       5. เ พ่ื อจั ดท าหลั กสู ตรนิ ติ ศาสตร
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ทันสมัย และทันต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
       ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
       ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

เปลี่ยนแปลง
จ านวนหน่วยกติ 
จากเดิมไม่น้อยกว่า 
141 หน่วยกิต  
แก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า 
140 หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        
                                     9 หน่วยกิต 
   (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต 
   (3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต 
   (3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี                     9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ           
                    ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
                      ไม่น้อยกว่า 32 หน่วย
กิต 
1. วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ       23 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาภาษา             9 หน่วยกิต 
   ( 2 )  ก ลุ่ ม วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  
                                      7 ห น่ ว ย
กิต 
   (3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
                                      6 ห น่ ว ย
กิต 
   (4)  กลุ่มพลศึกษา             1 หน่วยกิต 
2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิต  
   (1)  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย
กิต 

 
เปลี่ยนแปลง
จ านวนหน่วยกิต 
จากเดิมไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต  
แก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า 
32 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนแปลง
จ านวนหน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

   2.1  วิชาแกน (พ้ืนฐานคณะ)  
                       ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
      -  วิชาบังคับ            3 หน่วยกิต 
      -  วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต 
   2.2  วิชาเฉพาะด้าน        
                     ไม่น้ อยกว่ า  93 หน่ วย
กิต  
      -  วิชาบังคับ          87 หน่วยกิต 
      -  วิชาบังคับเลือก        
                       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
   2.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         
                                     3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        
                       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   

   ( 2 )   กลุ่ ม วิ ช ามนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 
                       ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   ( 3)  ก ลุ่ ม วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์  
                       ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  
                    ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต  
   2.1  วิชาแกน                  3 หน่วยกิต 
      -  วิชาบังคับ            3 หน่วยกิต 
  
 
   2.2  วิชาเฉพาะด้าน       
                      ไม่น้อยกว่า  96 หน่วย
กิต  
      -  วิชาบังคับ          90 หน่วยกิต 
      -  วิชาบังคับเลือก        
                       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
   2.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
                                      3  ห น่ ว ย
กิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        
                       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต         

จากเดิมไม่น้อยกว่า 
105 หน่วยกิต  
แก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า 
102 หน่วยกิต 

รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
2001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและ

การสืบค้นสารสนเทศ 
3 (3-0-6) 

 

9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
3(2-2-5) 

 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา  
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ)
และ 
ค าอธิบายรายวิชา 

2001102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
3 (3-0-6) 

9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา  
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
ค าอธิบายรายวิชา 
และแยกรายวิชา
ออกเป็น 2 รายวิชา 

 9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
3(2-2-5) 

2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน  
3(3-0-6) 

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา  
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
ค าอธิบายรายวิชา 
และแยกรายวิชา
ออกเป็น 8 รายวชิา 

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 
3(2-2-5) 

 

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
3(2-2-5) 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 
3(2-2-5)  

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
3(2-2-5) 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
3(2-2-5) 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
3(2-2-5) 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 
3(2-2-5)  
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

1002101  การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 
3 (3-0-6) 

 

9121101 ทักษะชีวิต 
3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2003101  สังคมไทยและสังคมโลก  
3(3-0-6) 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลก 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

- 9121103 ความเป็นพลเมือง 
1(1-0-2) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 

- 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะ
ผู้น า 

3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 

- 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 

2002102 สุนทรียนิยม 
3(3-0-6) 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 
3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

- 9122204 ความสุขแห่งชีวิต 
3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 

2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3 (3-0-6) 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในชีวิตประจ าวัน  

3(2-2-5) 
 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา  
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และ 
ค าอธิบายรายวิชา 

4004102  การคิดและการตัดสินใจ  
3 (2–2–5) 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และ 
แก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 
3(2-2-5) 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
สื่อสังคมออนไลน์ 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

- 9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)  

ปรับเพิ่มรายวิชา 

- 9132203 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 

4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
3(2-2-5) 

9132204 สุขภาพและความงาม 
3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา  
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และ 
ค าอธิบายรายวิชา 

- 9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต 
1(0-2-1) 

 

ปรับเพิ่มรายวิชา 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

- 2100201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
3(2-2-5) 

 

ปรับเพิ่มรายวิชา 

2202101 กฎหมายแพ่ง เรื่องหลักท่ัวไป 
3(3-0-6) 

2141101 หลักกฎหมายเอกชน 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202103 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
3(3-0-6) 

2141102 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202201 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องทรัพย์และท่ีดิน 

3(3-0-6) 

2141103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องทรัพย์ 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

2202104 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 

3(3-0-6) 

2141104กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมและสัญญา 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202208 กฎหมายอาญา 1 
3(3-0-6) 

2141105 กฎหมายอาญา 1 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202202 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องหนี้ 

3(3-0-6) 

2141201 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องหนี้ 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  

ลาภมิควรได้ 
3(3-0-6) 

2141202 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  

ลาภมิควรได้  
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202204 เอกเทศสัญญา 1 
3(3-0-6) 

2141203 เอกเทศสัญญา 1 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202205 เอกเทศสัญญา 2 
3(3-0-6) 

2141204 เอกเทศสัญญา 2 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202206 เอกเทศสัญญา 3 
3(3-0-6) 

2141205 เอกเทศสัญญา 3 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202207 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 

3(3-0-6) 

2141206 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202209 กฎหมายอาญา 2 
3(3-0-6) 

2141207 กฎหมายอาญา 2 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202303 กฎหมายอาญา 3 
3(3-0-6) 

2141208 กฎหมายอาญา 3 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

 2202210 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

3(3-0-6) 

2141209 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202211 กฎหมายปกครอง 2141210 กฎหมายปกครอง ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

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

2202301 เอกเทศสัญญา 4 
3(3-0-6) 

2141301 เอกเทศสัญญา 4 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202302 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องมรดก 

3(3-0-6) 

2141302 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยเรื่องมรดก 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
3(3-0-6) 

2141303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
3(3-0-6) 

2141304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
1 

3(3-0-6) 

2141305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
1 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202401 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2 

3(3-0-6) 

2141306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202308 กฎหมายแรงงาน 
3(3-0-6) 

2141307 กฎหมายแรงงาน 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202307 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
3(3-0-6) 

2141308 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

 

2202102 นิติปรัชญา 
3(3-0-6) 

2141309 นิติปรัชญา 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
 
 
 

2202309 ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักกฎหมาย 

3(3-0-6) 

2141310 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
กฎหมาย 
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา  
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
และ 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ค าอธิบายรายวิชา 

- 2141311 การอ่านและการจัดท าเอกสาร
ทางกฎหมายภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

2202401 จริยธรรมและหลักวิชาชีพของ 
นักกฎหมาย 

3(3-0-6) 

2141401 จริยธรรมและหลักวิชาชีพของ
นักกฎหมาย 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชาและ
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

2202402 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 
3(3-0-6) 

2141402 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202403 กฎหมายภาษีอากร 
3(3-0-6) 

2141403 กฎหมายภาษีอากร 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202404 กฎหมายล้มละลาย 
3(3-0-6) 

2141404 กฎหมายล้มละลาย 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202427 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
3(3-0-6) 

2141405 กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202426 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ระหว่างประเทศ   

3(3-0-6) 

2141406 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ระหว่างประเทศ  

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202406 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

3(3-0-6) 

214107 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

- 2141408 กฎหมายคอมพิวเตอร์   
3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
 
 

2202433 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
3(3-0-6) 

2141409 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202418 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 
3(3-0-6) 

2141410 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

2202434 กฎหมายทหาร  
3(3-0-6) 

2141411 กฎหมายทหาร 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202408 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
3(3-0-6) 

2141412 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

- 2141413 กฎหมายที่ดิน  
3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

- 2141414 กฎหมายพาณิชยนาวี 
3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

- 2141415 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

2202432 กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชน
และครอบครัว 

3(3-0-6) 

2141416 กฎหมายเยาวชนและครอบครัว 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชาและ  
ชื่อวิชา 

- 2141417 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 
3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

2202428 กฎหมายระหว่างประเทศ 
แผนกคดีบุคคล  

3(3-0-6) 

2141418 กฎหมายระหว่างประเทศ 
แผนกคดีเมืองและคดีบุคคล 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา  
ค าอธิบายรายวิชา 
และยุบรวมรายวชิา
เป็น 1 รายวชิา 

 

2202429 กฎหมายระหว่างประเทศ 
แผนกคดีเมือง 

3(3-0-6) 

- 2141419 กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ )อาเซียน(  

3(3-0-6) 
 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

2202409 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

2141420 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202419 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6) 

2141421 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

- 2141422 การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
และอนุญาโตตุลาการ 

3(3-0-6) 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
 

2202410 การวางแผนภาษีอากร 
3(3-0-6) 

2141423 การวางแผนภาษีอากร 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202422 การสืบสวนและการสอบสวน 
3(2-2-5) 

2141424 การสืบสวนและการสอบสวน
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

2202437 นิติเวชศาสตร์ 
3(3-0-6) 

2141425 นิติเวชศาสตร์ 
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชาและ  
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

2202438ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 
3(3-0-6) 

2141426 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 
3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา 

2202423 วิชาว่าความและศาลจ าลอง 
3(2-2-5) 

2141427 วิชาว่าความและศาลจ าลอง 
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

2202412 สัมมนากฎหมายแพ่ง 
3(2-2-5) 

2141428 สัมมนากฎหมายแพ่ง 
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

2202424 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 

3(2-2-5) 

2141429 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

2202425 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
3(2-2-5) 

2141430 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

2202420 สัมมนากฎหมายอาญา 
3(2-2-5) 

2141431 สัมมนากฎหมายอาญา 
3(2-2-5) 

 

ปรับรหัสวิชา 

2202421 สิทธิมนุษยชน  
3(3-0-6) 

2141432 สิทธิมนุษยชน  
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202413 หลักการบัญชีเบื้องต้นส าหรับ 2141433 หลักการบัญชีเบื้องต้นส าหรับ ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ.2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

นักกฎหมาย   
3(2-2-5) 

นักกฎหมาย 
3(2-2-5) 

2202411 การเจรจาต่อรองและ 
การร่างสัญญา 

3(2-2-5) 

2141434 หลักการร่างสัญญาทางธุรกิจ 
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

2202414 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ส าหรับนักกฎหมาย   

3(3-0-6) 

2141435 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ส าหรับนักกฎหมาย 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202439 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
3(3-0-6) 

2141436 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

2202440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิติศาสตร์ 
3(300) 

2141437 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิติศาสตร์ 
3(350) 

ปรับรหัสวิชาและ  
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ) 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
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การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
 
รหัสวิชาส าหรับหลักสูตร 

โดยในส่วนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จ าแนกกลุ่มวิชาโดยก าหนดรหัส
วิชาก ากับตามแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

2141101 
ตัวอย่าง  รหัสวิชา  2141101  หลักกฎหมายเอกชน 

 2       1       41      1     0   1  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
      สาขาวิชานิติศาสตร์ 
      ชั้นปีที่เรียน ปี 1 
       
       ล าดับวิชาที่ 1 ของกลุ่มวิชาที่ต้องศึกษาในชั้นปีที่ระบุ 

  
 
การก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
 การก าหนดจ านวนชั่วโมงในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ก าหนด ดังนี้  
 จ านวนหน่วยกิต หมายถึง จ านวนเวลาเรียนที่มีการบรรยายและการปฏิบัติ ให้ก าหนดเหมือนกัน 
คือ กรณีที่มีการบรรยาย  1 ชั่วโมง  มีน้ าหนักเท่ากับ 1 หน่วยกิต และการปฏิบัติ  2  ชั่วโมง มีน้ าหนักเท่ากับ  
1 หน่วยกิต เช่นกัน 
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ภาคผนวก ฌ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
………………….. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑       ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒      บรรดาข้อบังคบั ระเบียบ  หรือประกาศใดที่ขัดกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  ๓      ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนิสิต นักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นต้นไป   
 ข้อ  ๔      ในข้อบังคับนี้  
  “ มหาวิทยาลัย ”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “ สภา ”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “ อธิการบดี ”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “ นิสิต ”  หมายถึง ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มเวลา 
  “ นักศึกษา”  หมายถึง ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลาหรือตามโครงการอ่ืนใดที่
ไม่ใช่นิสิต 
 ข้อ ๕    ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 
                 (๑)   ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
  ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
        A   ดีเยี่ยม                    ๔.๐ 
        B+   ดีมาก                    ๓.๕ 
        B   ดี                     ๓.๐ 
        C+   ดีพอใช้     ๒.๕ 
        C   พอใช้                      ๒.๐ 
        D+   อ่อน                ๑.๕ 
        D   อ่อนมาก               ๑.๐ 
        E   ตก                   ๐.๐ 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนและนับหน่วยกิตใน
การจบ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้  ต้องไม่ต่ ากว่า  “D”  ถ้านิสิต นักศึกษาได้ค่าระดับ
คะแนน ‘’E’’  ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ หรือเข้ารับการฝึกอบรมในเนื้อหาวิชาที่เทียบได้
กับมาตรฐานรายวิชานั้นๆ แทนการลงทะเบียนเรียนใหม่  การฝึกอบรมแทนการลงทะเบียนใหม่ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็น “PS” กรณีวิชาเลือกถ้าได้
ค่าระดับคะแนน “ E “ สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้   
 ส่วนการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “ C “ ถือว่าสอบตก  นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่   

(๒)   ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน  ดังนี้ 
   ระดับการประเมิน   ความหมายของการประเมิน 
  PD  ( Pass with Distinction )    ผ่านดีเยี่ยม   
  P    ( Pass )    ผ่าน 
  F    ( Fail )   ไม่ผ่าน 
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม   

รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “ F “ นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้  หรือให้เข้ารับการฝึกอบรมแทนจนกว่าจะสอบผ่าน 
 ข้อ ๖   สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีดังนี้ 

Au ( Audit ) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิต 
 W  ( Withdraw ) ใช้ส าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้  

   (๑)  นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  
   (๒)  นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น   
   (๓)  นิสิต นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
   (๔)  รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
                         PS (Pass with Satisfaction)  ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน “ 
E “  ให้สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้ แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้น เป็น “ PS “   
 I ( Incomplete ) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิต นักศึกษาที่ได้ “ I “  ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน  เพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
 ข้อ ๗    รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน  ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียนให้ผลการ
ประเมินเป็น “P“ 
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ข้อ ๘  การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต หรือ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙  นิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (๒ ปีหลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียน
รายวิชาที่ซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  หากลงทะเบียน
ซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิต  เพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่  ยกเว้นรายวิชาที่เคย
สอบได้มาแล้วเกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่ภาคเรียนที่สอบได้  ในรายวิชานั้นถึงวันที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ให้เรียนซ้ าได้ 
 ข้อ  ๑๐  การหาระดับคะแนนเฉลี่ย 
             (๑)   ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้คิดเป็นเลข
ทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  ส าหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “ I “ ยังไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็น
ตัวหารเฉลี่ย 
   (๒)    กรณีสอบตก  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเปลี่ยนไปเรียนวิชาอ่ืน ไม่ต้องนับหน่วยกิต
ที่สอบตกเป็นตัวหารเฉลี่ย 
   (๓)    กรณีที่นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ ากับวิชาที่สอบได้แล้ว  หรือเรียนรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรเทียบเท่า  ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนครั้งสุดท้าย
เท่านั้น   แล้วให้เปลี่ยนรายวิชาที่เรียนซ้ านั้น ให้ได้รับผลการเรียนเป็น “ Au” 
 ข้อ ๑๑  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ  ดังนี้ 
   (๑) มีความประพฤติด ี
   (๒)    สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่สภาก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
   (๓)    ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
   (๔)    มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ ากว่า 
๖ ภาคเรียนปกติ  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี   และไม่ต่ ากว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียน
หลักสูตร ๕ ปี 
    (๕)    มีสภาพเป็นนิสิต ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี 
ไม่เกิน ๘  ปีการศึกษา ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี  และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร ๕ ปี 
 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  (ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา)  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี   และไม่ต่ ากว่า ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  ในกรณีเรียนหลักสูตร 
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๔ ปี  และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา   ในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี   ไม่เกิน ๑๒ ปี
การศึกษา   ในกรณีเรียนหลักสูตร ๔  ปี  และไม่เกิน ๑๕  ปีการศึกษา  ในกรณีเรียนหลักสูตร ๕  ปี  
 ทั้งนี้   ยกเว้นโครงการพิเศษที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยโครงการนั้น ๆ  

ข้อ ๑๒  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา   
 นิสิต จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต  เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ผลการเรียนได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาค
เรียนที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
 (๒)  ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 
๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐  ที่ ๑๒  และท่ี ๑๔   นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
 (๓)  นิสิตลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ 
 (๔)  มีสภาพเป็นนิสิตครบ ๔  ปี  ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี  และครบ ๘ ปี
ติดต่อกัน  ในกรณีเรียนหลักสูตร ๔  ปี และครบ ๑๐ ปี ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี  และขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๑๐.๓  ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  เมื่อผลการประเมินได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๔ กรณีหลักสูตร ๒ ปี และเม่ือสิ้นภาคเรียนที่ ๘ กรณี
เรียนหลักสูตร ๔ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ระดับคะแนนสะสม
ต่ ากว่า  ๑.๘๐  ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า  “ C “  ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการนับจ านวนภาคเรียนให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
 ข้อ ๑๓  เมื่อนิสิต นักศึกษาเข้าเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว  และ
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๑.๕หรือตามระยะเวลาที่
ก าหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นั้น ๆ 
 ข้อ ๑๔  นิสิต นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผล
การเรียน “ E “  หรือ  “ F “  ตามระบบการประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น  และมหาวิทยาลัย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี  
 ข้อ ๑๕  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

    (๑)  ระดับปริญญาตรี  ( หลักสูตร ๔ ปี ) เมื่อครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

  (๒) ระดับปริญญาตรี  ( หลังอนุปริญญา ) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบหลักสูตรโดยได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
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จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากสถาบันเดิม  และมหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
      (๓) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า “C” หรือ ไม่ได้ “PS” ตามระบบค่าระดับคะแนน  
หรือไม่ได้ “F“ ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
       ส าหรับผู้ที่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง แต่มรีายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน “D” ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
      (๔)  นิสิต  มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๒  ปี  ไม่เกิน ๘ ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๔  ปี   และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
 นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร ๒ ปีและไม่เกิน ๑๔ 
ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร ๔  ปี 
 ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ใช้ข้อบังคับนี้   
 

     ประกาศ  ณ วันที่   ๒๔   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐        

(ศาสตราจารย์พรชัย    มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่องแนวปฏิบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 เพ่ือให้การประเมินผลการศึกษาส าหรับนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.   แนวปฏิบัตินี้ใช้ส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ 
 ๒.   การมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ๒.๑  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  ๒.๒   ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่า ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ประจ าวิชา 
  ๒.๓  ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น 
  ๒.๔   ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนจะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น “ E ”  
   ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคเรียน การพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ประจ าวิชา หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๓.  ระบบการประเมินผลการศึกษา ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 
๒ ระบบ ดังนี้ 
  ๓.๑  ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดับ 
 ระดับคะแนน   ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
  A    ดีเยี่ยม     ๔.๐ 
  B+    ดีมาก     ๓.๕ 
  B    ดี     ๓.๐ 
  C+    ดีพอใช้     ๒.๕ 
  C    พอใช้     ๒.๐ 
  D+    อ่อน     ๑.๕ 
  D    อ่อนมาก    ๑.๐ 
  E    ตก     ๐.๐ 
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   ระบบนี้ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียน 
และนับหน่วยกิต  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้าได้ระดับคะแนนใน
รายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาเลือก ถ้าได้ระดับคะแนน 
“E” สามารถเปลี่ยนแปลงไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในหมวดและกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   การลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาเดิม ที่ได้ระดับคะแนน “E” ให้เปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็น "PS" 
   การประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก  นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
ฝึกประสบการณ์ใหม่  
  ๓.๒  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับการประเมิน   ความหมายของผลการประเมิน 
  PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม 
  P (Pass)     ผ่าน 
  F (Fail)      ไม่ผ่าน 
   ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิม ตามข้อก าหนด
เฉพาะและรายวิชาที่สภาประจ าสถาบันก าหนดให้เรียนเพ่ิม รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “F” นิสิต 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ๓.๓   สัญลักษณ์อ่ืน ๆ  มีดังนี้ 
   Au (Audit) ใช้ส าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต   
   (๒)  การปรับผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขตามหลักสูตร เช่น 
การลงทะเบียนเรียนผิดล าดับวิชาในในกลุ่มบุพวิชา 
   W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑)  นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนดเพ่ิม-ถอน ก่อน
ก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  
   (๒)  นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
   (๓)  นิสิต นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
   (๔) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
   PS (Pass with Satisfaction) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน "E" 
ให้สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้  แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้น เป็น "PS" 



212 
 

 

   I (Incomplete)  ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่
นิสิต นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิตนักศึกษาที่ได้ "I" ต้องด าเนินการขอรับ
การประเมิน เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
    นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับผลการประเมินเป็น " I"  หากไม่มาติดต่อเพ่ือขอรับการแก้ไข  
ภายในหนึ่งภาคการเรียนนับจากการลงทะเบียนในรายวิชาที่เป็น " I" นั้น ให้อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนและ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนดังกล่าว เพ่ือส่งค่าระดับคะแนนมาสาขาวิชา คณะ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามล าดับ 
  นิสิต นักศึกษาที่ยังท างานไม่เสร็จสิ้นภาคเรียน ให้โดยให้นิสิต นักศึกษาติดต่อที่อาจารย์ผู้สอน 
 ๔. การนับภาคเรียน   ให้นับรวมภาคเรียนที่มีการลงทะเบียน   หรือ การลาพักการเรียน หรือ 
การขอคืนสภาพการศึกษา  เช่น 
  ภาคปกติ   นิสิต เริ่มเข้าศึกษาชั้นปีที่ ๑   
    ภาคเรียนที่ ๑ ลงทะเบียนเรียน         ภาคเรียนที่ ๒ ลาพักการเรียน 
    ชั้นปีที่ ๒   
    ภาคเรียนที่ ๑ ขอคืนสภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ลงทะเบียนเรียน         
  ให้นับว่ามีสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา รวม ๔ ภาคเรียน  
 ๕.  ให้อธิการบดีเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกับประกาศนี้ 
   
       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
         
 
            
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
             รักษาราชการแทนอธิการบดี   
               มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

.................................................................. 
 

 ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาที่ ใช้ ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้น  เ พ่ือให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   และความเห็นชอบของ
ที่ประชุมคณบดี  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๓  วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  และ อธิการบดี อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ออก
ประกาศเก่ียวกับเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานี้  เรียกว่า  “ก าหนดเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ๒. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องก าหนดเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศ ณ วันที่ ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
 ๓. ให้ใช้ประกาศนี้ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘   เป็นต้นไป   ตาม
รายละเอียดที่ก าหนด ดังนี้ 
 ๓.๑ ภาคปกติ (ส าหรับการลงทะเบียนเรียนปกติ) 
 ๑) การลงทะเบียน  นิสิตภาคปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้   รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  ๒๒  หนว่ยกิต ในแต่
ละภาคการศึกษาปกติ  
 ๒) การเรียนสมทบภาค กศ.พ.  นิสิตภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต (ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒) ทั้งนี้ต้องมีจ านวนหน่วยกิต รวมทั้งสองประเภทไม่
เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
 ส าหรับนิสิต ภาคปกติ ที่เรียนสมทบภาค กศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ก าลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ ๓ เป็นต้นไปนับแต่วันเข้าเรียน 

- ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
 ๓) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   นิสิตภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้ในชั้นปีที่ ๓ เป็นต้นไป ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และชั้นปีที่ ๔ เป็นต้นไป ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี และสามารถ
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ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภาคเรียนปกติ และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในภาคเรียนฤดูร้อน 
 ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการส าเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๒ ภาค กศ.พ. (ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา) 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เตม็เวลา 
 ส าหรับระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา  พิจารณาได้ ดังนี้ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 

๔.  กรณีนิสิต นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของอธิการบดี   
     
 
         ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลนิดา เกณฑ์มา) 
                         รักษาราชการแทนอธิการบดี   
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑    ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผล
การเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ข้อ ๒     ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 

               บรรดาระเบียบ     ค าสั่ง     หรือข้อบังคับอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๓    ในระเบียบนี้ 
  “นิสิต” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

  “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ศึกษา  อบรม  ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

  “การโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

  “การเทียบโอนผลการเรียน”    หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หรือหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เคยศึกษามาแล้วซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่ น้อยกว่า สามในสี่ ของ
รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

  “การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า  การน าความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอบรม  หรือประสบการณ์การท างาน  มาขอประเมินเทียบกับรายวิชา
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อขอยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก 

  “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                         “ อธิการบดี ”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 ข้อ ๔  รายวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน  ต้องสอบได้หรือเคยศึกษา  ฝึกอบรม
มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี  นับถึงวันท่ีเข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันท่ีส าเรจ็การศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  หรือ
วันสุดท้ายที่ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การท างานเป็นท่ียอมรับของคณะกรรมการประเมิน 
 ข้อ ๕    ผู้มีสิทธิได้รับโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  ได้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑)   ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว  ซึ่งยังไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษา 
แล้วกลับเข้ามาศึกษาใหม่ 

(๒)  ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 

(๓)  ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนิสิตของมหาวิทยาลัย ภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย  หรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตภาคปกติ 

(๔) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น 

ข้อ ๖    เงื่อนไขในการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน 

(๑)  ผู้ขอโอนต้องมีสภาพการเป็นนิสิตภาคปกติ หรือนักศึกษาตามโครงการอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง  

  (๒)   ผู้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา 

(๓)   การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่ขอโอน 

(๔)   การเทียบโอน  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน สี่ ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี  และไม่เกิน หนึ่ง ใน สาม  ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าซึ่งก าหนดไว้ใน
โปรแกรมวิชาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย  และเมื่อได้รับการเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
๑ ปีการศึกษา 

ข้อ ๗    ผู้มีสิทธ์ิได้รับยกเว้นการเรียน  ได้แก่  ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑)  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

(๒) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

(๓)   ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(๔) ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์
การท างาน 

  ผู้มีสิทธิยกเว้นตาม (๓)  และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ส าหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าส าหรับการขอยกเว้น
การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๘     เงื่อนไขการยกเว้นการเรียน 

(๑) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B  ส าหรับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่า 

              (๒)  การขอยกเว้นการเรียนของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์การท างาน ให้มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การประเมินเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อยกเว้นการเรียน โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  (๓)  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว   และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา  หรือปริญญาตรี 
ในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง  ได้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑)  
มาพิจารณา 

              (๔)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้น   รวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน สี่  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี  
และไม่เกิน หนึ่ง ใน สาม  ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าซึ่งก าหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่ก าลังศึกษา
ในมหาวิทยาลัย  และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าปีการศึกษา 

(๕)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น    ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนิสิตนักศึกษา  โดยใช้อักษรย่อ
“P”    ในช่องระดับคะแนน  ส าหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียนตามข้อ  ๘  (๓)  ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
รวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ ๙    ผู้ที่จะขอโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน  ต้องกระท าให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๑๐   การนับจ านวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน   หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ให้ถือเกณฑ์ดังนี ้

(๑)  นิสิตภาคปกติให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  เป็น ๑ ภาคเรียน 

(๒) ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 
๑๕ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคเรียน 

(๓)  การโอนผลการเรียนของนิสิต  นักศึกษาตามข้อ ๕ (๑)  ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและมี
ผลการเรียน  นิสิต  นักศึกษาตามข้อ ๕ (๒), (๓)  และ (๔)  ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

 ข้อ ๑๑  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะโอนหรือเทียบโอน นิสิต  นักศึกษา เข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ช้ันปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนิสิต  นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ ๑๒   การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือ ยกเว้นการเรียน ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย   
 ข้อ ๑๓   ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 ข้อ ๑๔   ผู้ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ ผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน  ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 ข้อ ๑๕   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้ระเบียบนี้ 
 

                   ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(ศาสตราจารย์พรชัย    มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------------- 

 โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระดับ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบได้ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับประชาชนอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างสังคม
ฐานความรู ้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รองรับการเปลี ่ยนแปลงในยุคโลกาภิ วัตน์และ
ศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ 
 อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิการบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒
(๘) มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอ านาจให้อธิการบดี ลงวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และให้ใช้ประกาศ
ฉบับนี้แทน 
 

หมวดที่ ๑  
เกณฑ์การเทียบโอน 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต นักศึกษามีเกณฑ์ดังนี้ 
ข้อ ๑. ข้าราชการ 
 ให้พิจารณาต าแหน่ง หรือยศท่ีครองอยู่ หรือเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

๑.๑  ข้าราชการหรือพนักงานราชการทุกประเภทการเทียบโอนขึ้นอยู่ กับต าแหน่งและอายุ
ราชการที่ด ารงต าแหน่งนั้น โดยเทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

๑.๒  ต ารวจ หรือทหารพิจารณาจากยศ ที่ด ารงอยู่ โดยเทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
๑.๓ ผู้พิพากษา อัยการ หรือผู้พิพากษาสมทบ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
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ข้อ ๒. สายการเมือง 
 ๒.๑  พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองในระดับประเทศ ได้แก่ 

ข้าราชการฝ่ายการเมือง (การด ารงต าแหน่งในหน่วยราชการ) ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการ หรือโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
พิจารณาเทียบให้ไม่เกิน ๔๒ หน่วยกิต 
๒.๒ พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่ 

 ข้าราชการฝ่ายการเมืองในราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ รองประธานสภา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 

 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 
  สมัยที่หนึ่ง เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต  
  สมัยที่สอง เทียบให้ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต 
  สมัยที่สาม  เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ให้อนุโลมเทียบเคียงหลักเกณฑ์การเทียบโอน ของข้าราชการ 
ข้อ ๔. หน่วยงานภาคเอกชน 
 ๔.๑ กรณีเป็นเจ้าของกิจการ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้เจ้าของกิจการต้องมีใบจดทะเบียน 
ใบทุนเรือนหุ้น ภาพถ่ายอายุงาน อายุบุคคล โดยอาจพิจารณาเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่น ขนาดธุรกิจ 
จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ ระเยะเวลาประกอบการ และอ่ืนๆ ทั้งนี้เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 ๔.๒ ส าหรับผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคล
นั้นๆ และระยะเวลาการท างาน ทั้งนี้เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 ๔.๓ กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ เช่น ศิลปิน นักเขียน นักแปล และอ่ืนๆ เทียบตาม
ประสบการณ์และผลงานที่ปรากฎ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
ข้อ ๕. นักบวชทุกศาสนา เทียบได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับสมณศักดิ์ หรือต าแหน่งที่ได้รับในศาสนา
นั้นๆ และจ านวนปีที่ปฏิบัติศาสนกิจ 
ข้อ ๖. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือตามท่ีประกาศให้ยึดถือประกาศแนบท้าย 
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หมวดที่ ๒  
วิธีประเมินความรู้ 

 วิธีการประเมินความรู้ เพ่ือการเทียบความรู้ และประสบการณ์นั้นให้เลือกวิธีการประเมิน
ความรู้โดยอาจจะประเมินโดยการทดสอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมงานหรืออาจจะใช้ทั้ง ๒ วิธีร่วมกันก็
ได้ ส าหรับวิธีการประเมิน มีดังนี้ 
 ข้อ ๑. การประเมินโดยการทดสอบ 
 ในการประเมินโดยการทดสอบนั้นคณะกรรมการอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือ ใช้หลายวิธี
ร่วมกันได้ ส าหรับการประเมินโดยการทดสอบ มีดังนี้ 

๑.๑ การสอบข้อเขียน 
 การสอบข้อเขียนนี้จะก าหนดโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา เพ่ือวัดความรู้ด้านเนื้อหา หรือ
ความส าเร็จของผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบความรู้และประสบการณ์ โดยข้อสอบที่
สร้างขึ้นต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และค าอธิบายรายวิชา และต้องสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัย/คณะสาขาวิชาก าหนด 

๑.๒ การสอบปากเปล่า 
 เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่นิสิตนักศึกษาเทียบความรู้ โดยคณะกรรมการ
ของสาขาวิชา ซึ่งอาจจะประกอบด้วยการสัมภาษณ์ ตั้งประเด็นตามหัวข้อให้มีการอภิปรายหรือตอบค าถาม
ตามเนื้อหาสาระในค าอธิบายรายวิชานั้นๆ  

๑.๓ การทดสอบทักษะปฏิบัติ 
 การสอบทักษะปฏิบัติเป็นการสอบทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการให้นิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบ

ความรู้  สาธิตหรือแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบทักษะ ความสามารถที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ขอเทียบความรู้และประสบการณ์ 

๑.๔ การทดสอบอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะ เห็นชอบ 
มหาวิทยาลัย/คณะอาจก าหนดวิธีการทดสอบที่นอกเหนือจากวิธีการข้างต้นก็ได้เพ่ือเป็นการ

วัดความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับรายละเอียดในค าอธิบายรายวิชา 
๑.๕ การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นการน าผลการศึกษาหรือการ

ฝึกอบรมขอเทียบความรู้และประสบการณ์ การประเมินจะด าเนินการโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา 
พิจารณาข้อมูลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.๕.๑ ผลการศึกษา/อบรมที่มุ่งหวัง 
  ๑.๕.๒ ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (๑ หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง) 
  ๑.๕.๓ เนื้อหาของหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่าค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 
  ๑.๕.๔ วิธีการประเมินความส าเร็จของผลการศึกษา/อบรม 
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ข้อ ๒. การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการรวบรวม ประมวลร่องรอยหลักฐาน

แสดงความรู้ และประสบการณ์การท างานเพ่ือขอเทียบความรู้ และประสบการณ์ในรายวิชาต่างๆ ซึ่งต้อง
ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนครอบคลุมสาระในค าอธิบายรายวิชา รายละเอียด/
แนวทางในการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานมีดังนี้ 

๒.๑ หลักฐานแสดงความรู้ และประสบการณ์ 
หลักฐานที่แสดงความรู้ และประสบการณ์ ได้แก่ รายงาน บทความ เทปวีดีทัศน์ แผ่น

พับ พิมพ์เขียว ภาพวาด งานประดิษฐ์ หรือตัวอย่างงานที่เกิดจากความคิดของนิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบโอน
ความรู้ จดหมายรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ การสอบ/การประเมินผลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง รางวัล สิทธิบัตร บันทึก
การฝึกวิชาทหาร ค าอธิบายเนื้อหาวิชาการฝึกอบรม เป็นต้น 

๒.๒ ขั้นตอนการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
ในการเสนอแฟ้มสะสมผลงานมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๒.๒.๑ การเลือกสาขา และค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับประสบกาณณ์ที่จะ

ขอเทียบความรู้ โดยนิสิตนักศึกษาประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีมาก่อนแต่ละด้านของตนว่า ความรู้
ของตนที่มีอยู่สามารถเทียบได้กับรายวิชาใดตามหลักสูตรที่ต้องการเทียบความรู้ 

 ๒.๒.๒ การรวบรวมหลักฐานร่องรอย ที่แสดงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่
ตรงกับค าอธิบายรายวิชา 

 ๒.๒.๓ การบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ประกอบหลักฐานร่องรอย 
๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน 
มหาวิทยาลัยโดยคณะต่างๆ ก าหนดคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมงาน ของนิสิต

นักศึกษา โดยก าหนดให้เป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ขอเทียบเป็น
ผู้ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ถ้าความรู้ตามท่ีแสดงในแฟ้มสะสมผลงานสอดคล้องกับสาระในค าอธิบายวิชาที่
ขอเทียบ ก็จะให้นิสิตนักศึกษาเสนอแฟ้มสะสมผลงานได้รับการเทียบความรู้หรืออาจจะขอให้นิสิตนักศึกษา
เทียบแสดงข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติม หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ เช่น การสอบผ่านการวัดประเมินผลในรายวิชา
นั้นๆ 

 ข้อ ๓. การตัดสินผลการประเมิน 
 ๓.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
การศึกษาในระบบ โดยก าหนดให้มีกรรมการจ านวน ๓ คน ประกอบด้วย  ประธานสาขาวิชา  และอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาที่ขอเทียบความรู้ และอาจารย์อ่ืนที่คณะเสนอแต่งตั้ง 
  ๓.๒ ผลการประเมินให้ด าเนินการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง ข้อแนะน าเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ได้ในการเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญา ข้อ ข ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ 
  ๓.๓ การตัดสินผลการประเมินความรู้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
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หมวดที่ ๓ 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับปริญญาตรี 

 ข้อ ๑. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ข้อ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละระดับ
การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓. วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔. การขอเทียบความรู้และประสบการณ์ ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 
C หรือแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และให้บันทึกผลของ
รายวิชาที่เทียบในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสม 
 ข้อ ๕. การบันทึกผลการประเมินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖. นิสิตนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา  
 ข้อ ๗. เทียบโอนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และการนับหน่วยกิ
ตต่อภาคเรียนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๘. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนิสิตนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 

หมวดที่ ๔ 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ ๑.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ข้อ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับ
การศึกษาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓. วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การ
ตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔. ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มคะแนน 
๓๐๐ หรือเทยีบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
นั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่น ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
 ข้อ ๕. การบันทึกผลการประเมินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖. จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าซึ่งก าหนดในหลักสูตร ส่วนนิสิตนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทียบโอนได้ตามรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เทียบโอน  และเมื่อได้รับโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 
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 ข้อ ๗. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสุตรใหม่ จะเทียบโอนความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปี และภาคการศึกษาดท่ีได้รับอนุญาตให้นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับเห็นชอบ 
 

หมวดที่ ๕ 
เงื่อนไขการเทียบโอน 

ข้อ ๑. ผู้จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบต้องกระท าให้เสร็จสิ้น
ใน ๑ ปีการศึกษา ถ้าท าหลังจากนั้นต้องช าระค่าปรับภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท ตามระเบียบสภาประจ าสถาบัน
ราชภัฏว่าด้วยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒.  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓. ผู้ที่จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 

ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประกาศ
นี้ และประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

   
 

(รองศาสตราจารย์สุพล  วุฒิเสน) 
อธิการบดี 

ประธานสภาวิชาการ 
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ประกาศแนบท้าย 
----------------------------- 

 
 ในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตนักศึกษาคณะกรรมการ อาจพิจารณาข้อมูล
ประกอบ ดังนี้ 
ข้อ ๑. ข้าราชการ 
 ให้พิจารณาตามต าแหน่ง หรือยศที่ครองอยู่ หรือเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑.๑ ข้าราชการพลเรือนทุกประเภท เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับระดับต าแหน่ง และ
อายุราชการที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
 ๑.๒ ต ารวจ หรือทหาร พิจารณาจากยศที่ด ารงอยู่ 

 สิบตรี-สิบเอก/เทียบเท่า จ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก/เทียบเท่า และ 
 ดาบต ารวจ/เทียบเท่า    เทียบให้ไม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 
 ร้อยตรี-ร้อยโท/เทียบเท่า    เทียบให้ไม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 รอ้ยเอก/เทียบเท่า     เทียบให้ไม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 
 พันตรี-พันโท/เทียบเท่า    เทียบให้ไม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 พันเอก/เทียบเท่าข้ึนไป    เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
๑.๓ ผู้พิพากษา อัยการ หรือผู้พิพากษาสมทบ  เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๒. สายการเมือง 
 ๒.๑ พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมือง 

 เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรี   เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต  
 ผู้ช่วยรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรี   เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ   เทียบให้ไม่เกิน  ๓๐ หน่วยกิต 
 ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  เทียบให้ไม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 
 สมาชิกวุฒิสภา     เทียบให้ไม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 

 ๒.๒พิจารณาตามวาระสมัย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

 สมัยแรก      เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต  
 สมัยที่สอง      เทียบให้ไม่เกิน  ๓๐ หน่วยกิต 
 สมัยที่สาม      เทียบให้ไม่เกิน  ๓๖ หน่วยกิต 
 สี่สมัยขึ้นไป       เทียบให้ไม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 
 ผู้ทรงคุณวุฒิประจ า ส.ส./ส.ว.    เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
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 ผู้ช่วย ส.ส. หรือ ส.ว.     เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 เลขานุการ ส.ส.และ ส.ว.    เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 เลขานุการประธานวุฒิสภา หรือผู้ช่วยประธานวุฒิสภา เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 

  ๒.๓ พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 
๒.๓.๑ สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สจ. สท. อบต. สก. สข. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

และอ่ืนๆ 
         สมัยที่หนึ่ง     เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต  
         สมัยที่สอง     เทียบให้ไม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
         สองสมัยขึ้นไป     เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 ๒.๓.๒ ประธานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต  

 ๒.๓.๓ ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษาต่างๆ พิจารณาเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
รวมทั้งผู้ทีท างานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 
ข้อ ๓. หน่วยงานภาคเอกชน 
 ส าหรับผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคลนั้นๆ 
และพิจารณาตามอายุงานดังนี้ 

 อายุงานต่ ากว่า ๕ ปี     เทียบให้ไม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๘ ปี   เทียบให้ไม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๘ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี   เทียบให้ไม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 

 อายุงานมากกว่า ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี  เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๑๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี  เทียบให้ไม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป    เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ญ 
เอกสารรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
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ภาคผนวก ฎ 
เอกสารรับรองหลักสูตร 

ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
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