หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/
หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.4 การบริหารจัดการ
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิต
ในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
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สารบัญ (ต่อ)
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิ
ของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ าก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติ ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์

หน้า
35
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51
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สารบัญ (ต่อ)
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสติ
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 หลักสูตร
5.2 การเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ซ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0151
: หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
: Master of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
น.ม.
Master of Laws
LL.M.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก.1 จานวนไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก.2 จานวนไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาโท แบบ ข จานวนไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2562
6.2 คณะกรรมการประจาคณะนิตศิ าสตร์ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น
8.1.1 ทนายความ
8.1.2 นิตกิ ร
8.1.3 นักวิชาการ
8.1.4 นักปกครอง
8.1.5 พนักงานสืบสวนสอบสวน
8.1.6 ธุรกิจส่วนตัว
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8.1.7 อาชีพอิสระ
8.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์
การสมัครของอาชีพนัน้
8.2.1 ผูพ้ ิพากษา
8.2.2 พนักงานอัยการ

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564)
อันมีหลักการพัฒนาประเทศตามหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมาย
ที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย “การพัฒนาเศรษฐกิจ
สั งคม และสิ่งแวดล้อ ม ที่องค์ก รระหว่า งประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่ งยืน (sustainable
development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกาหนดขึ้นเป็นสาคัญ ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตนี้ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 โดยการสร้างบุคลากรของประเทศชาติที่เ ข้าใจในสภาพปัญ หาของสังคมไทย และมีความรู้ท าง
กฎหมายขั้นสูงที่สามารถบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ได้ อย่างมีมาตรฐานทาง
วิ ช าการ ไม่ ว่ า จะเป็ น การกฎหมายเชิ ง เศรษฐกิ จ ความเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม และปั ญ หาวิ ก ฤต
สิ่ ง แวดล้ อ มและความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม คุ้ ม ครองด้ า น
สวัสดิการสังคม เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติในความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท และเพื่อให้กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริก ารทางสังคมได้อย่างทั่วถึง มีความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย
สถาบันการเมืองการปกครองและสถาบั นทางเศรษฐกิ จมี ความโปร่ งใสและความเป็ นธรรม และ
สามารถนาความรู้ทางกฎหมายขั้นสูง ไปสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะเป็นพลังสาคัญ
ในการบรรลุเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยในยุค 4.0 มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและระบบอินเตอร์เน็ตในการหา
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งการวางแผนหลักสูตรได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรมใน
ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) รวมทั้งสังคมในยุคการสื่อสารไร้
พรมแดน การใช้งานระบบสารสนเทศ การใช้เครือข่ายความเร็วสูง และอินเตอร์เน็ตที่ได้กลายเป็นสิ่ง
ปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งในประเทศไทย ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
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(Smart Phone) ต่าง ๆ จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัฒนธรรมทั้ งด้านบวกและลบ เช่น
การเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนบุคคล การทาธุรกรรมพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) หรือ อาชญ
กรรมไซเบอร์ (Cyber crime) ที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตทางด้านสังคม และวัฒนธรรมไทย
เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องใช้นักกฎหมายจานวนมาก ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจผลกระทบทางด้านสังคม และวัฒนธรรม มีคุณธรรม
จริยธรรม ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้ ให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้เป็นไปตามสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมในสังคมโลก ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญ
ด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ซึ่งโดยปัจจุบัน แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้วางกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งยึดตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพของคนทุ ก ช่ ว งวั ย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และวิ กฤตด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ อาทิ
เช่น หลั ก สู ตรนี้มุ่งเน้นการวิจัยทางกฎหมายเพื่อแสวงหานวัตกรรมทางความคิดด้านกฎหมายใหม่
(Legal innovation) ที่ผลักดันการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยหลักสูตร
ปรับปรุงนี้เปิดโอกาสทางการศึกษากฎหมายในระดับสูงขึ้นให้บัณฑิตนิติศ าสตร์ในระดับปริญญาตรีได้
พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรฯ ได้เพิ่มมิติด้านสิ่งแวดล้ อมอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม อั น จะท าให้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้
นิตศิ าสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบความคิด ครบถ้วนทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุงมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรูท้ างนิติศาสตร์ในระดับสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.)
โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถทางานได้ ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของ
อาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหา
วิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม
ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพทางกฎหมายในระดับที่
สูงขึ้น บนพืน้ ฐานหลักนิตธิ รรม
(2) ด้านการวิจัย
หลักสูตรปรับปรุงมุ่งเน้นสร้างทักษะทางวิจัย ต่อยอดความคิดทางกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับ
ภารกิจมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในศตวรรษที่ 21 การวิจัยทางกฎหมายเพื่อ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ในการ
ค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทางกฎหมาย การ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์และ
การตั้งสมมุติฐานการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญ
และมุ่งเน้นการวิจั ยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัย ประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
นาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมี คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นาในการวิจัย ให้สามารถดาเนินการใน
ลั ก ษณะหุ้นส่ว น หรือการสร้าง เครือข่ายกั บ สถาบันที่มีชื่อเสีย งทั้งในและต่ างประเทศ เพื่อพั ฒนา
คุณภาพของนักวิจัย ให้นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
(3)ด้านบริการวิชาการ
หลักสูตรปรับปรุง มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต การให้บริการบางประเภทควรจะ
เน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกาลังซือ้ สูง
เช่ น ภาคธุ ร กิ จ และภาคอุ ต สาหกรรมรวมทั้ ง ควรจะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การลงทุ น และ
ด าเนิ น การร่ ว มกั บ ภาคเอกชนเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการบางประเภท เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
เฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดาเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคม
โดยทั่วไป
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(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคม
โลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทานุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการ
พัฒนาอย่างมีดุลยภาพซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็น ไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อนาไปสู่การสงวน
และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมี
เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น กับบุ คคลองค์กร
และสังคมโดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
วิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา (Intensive English for
Graduate Studies)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.4 การบริหารจัดการ
-
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
การศึกษากฎหมายขั้นสูงที่สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ของประเทศอย่างยั่งยืน บนพืน้ ฐานของหลักนิตธิ รรม
1.2 ความสาคัญ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิต
เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยได้จัดให้มีผู้บรรยายจากทั้งอาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย สลับหมุนเวียนมาบรรยายแก่นิสติ โดยมุ่งเน้นทักษะการวิจัยทางกฎหมายขั้น
สูงและเปรียบเทียบ ทั้งประเด็ นสากลและท้องถิ่น อย่างบูรณาการ โดยการจัดการหลักสูตรและการ
เรียนการสอนดังกล่าว ได้รับการตอบสนองจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบุคคลทั่วไป ในพื้นที่ 3
จั ง หวั ด พะเยา เชี ย งราย น่ า น ให้ ก ารตอบรั บ อั นเป็น ทิศ ทางที่ดี อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยายังคงมุ่งมั่น ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ตลอดเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ มีความสาคัญเพื่อสอดรับกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable development)
ซึ่ ง ได้ ถู ก ขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบายระหว่ า งประเทศจากองค์ ก ารสหประชาชาติ นั บ ตั้ ง แต่ Millennium
Development Goals (MDGs) ค.ศ. 2000 จนถึ ง ปั จ จุ บั น คื อ “เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” หรื อ
Sustainable Development Goals (SDGs) โดยถูกกาหนดเป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี
2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย สาหรับ
ประเทศไทยการขับเคลื่อนผ่านระบบการศึกษา ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงนี้ตอบสนองต่อความต้ องการของ
กลุ่มนิติศาสตรบัณฑิต ที่อยู่ในท้องถิ่น พะเยา เชียงราย น่าน ที่มีจานวนมากขึ้นและต้องการศึก ษา
กฎหมายที่มีระดับสูงขึ้นไป อีกทั้งยังสอดคล้องต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ดารงชีวิตด้วยปัญญา
ประเสริฐที่สุด” ซึ่งได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ มุ่ ง ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ซึ่งมหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายจะนาความรู้ทางวิชาการและวิจัย
ทางกฎหมายที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และประเทศชาติตอ่ ไป
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อสร้างนักนิตศิ าสตร์ที่มที ักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
1.3.2 เพื่อสร้างนักนิตศิ าสตร์ที่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน
1.3.3 เพื่อสร้างนักนิตศิ าสตร์ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนของศตวรรษ
ที่ 21
1.3.4 เพื่อสร้างนักนิตศิ าสตร์ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม นิตจิ ติ อาสา
1.3.5 เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย การค้นคว้า การวิจัย และการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ เกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึน้ ในปัจจุบันเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐาน
ตามที่ สกอ. กาหนด
ปรับ ปรุงหลั ก สู ตรให้ส อดคล้องกับ
ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต

กลยุทธ์
ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง
สม่าเสมอ
- ติ ด ตามความต้ อ งการของ
ผูป้ ระกอบการทางด้านกฎหมาย
- ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
และชุ ม ชน เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วาม
ต้ อ งการ และแนวโน้ ม ความ
เปลี่ยนแปลง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึ ง
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผูป้ ระกอบการ
- ผูใ้ ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
- มีจานวนหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่รว่ มให้ความร่วมมือ
- มีตัวแทนจากชุมชนที่ร่วมให้ความ
ร่วมมือ
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย นการ สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน - อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการ
ส อ น แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ใ ห้ มี ก า ร ส อ น ใ ห้ ท า ง า น บ ริ ก า ร วิชาการ
ประสบการณ์ จ ากการน าความรู้ วิชาการแก่องค์กรภายนอก
- การเข้ า รั บ การอบรมสั ม มนา
ทางด้านกฎหมายไปปฏิบัติงานจริง
ประชุมของคณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนในการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เป็น เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย เป็น เดือน ธันวาคม – เมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1. แผน ก แบบ ก1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
2. แผน ก แบบ ก2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
3. แผน ข เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ ตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก 1
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
รวม
5
10
10
10
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
5

2566
5
5
10
5

2.5.2 แผน ก แบบ ก 2
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
10
10

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2566
10
10
20
10

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
20
20
20
20
20
20
40
40
40
20
20
20

2566
20
20
40
20

2.5.3 แผน ข
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
20
20
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564

2565

2566

199,400

199,400

199,400

199,400

199,400

581,600 1,205,600
321,760
401,160
100,000
100,000
10,000
10,000

1,247,600
445,360
100,000
10,000

1,315,100
445,360
100,000
10,000

1,315,100
445,360
100,000
10,000

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
38,936
59,033
61,496
63,425
63,425
1,362,760 2,066,160 2,152,360 2,219,860 2,219,860

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39(3) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เกณฑ์ สกอ.
ลาดับที่

รายการ

1.

งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า
1.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า
1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

2.
3.
4.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

แผน ก แผน ก
แผน ข
แบบ ก 1 แบบ ก 2
.....
24
33
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
36
12
.....
.....
.....
3-6
.....
.....
.....
36

36

36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2562
แผน ก แผน ก
แผน ข
แบบ ก 1 แบบ ก 2
.....
27
33
.....
6
6
.....
21
27
3
9
9
.....
12
18
36
12
.....
.....
.....
6
(3)
(3)
(3)
39(3)

39(3)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

100701

100711

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1
1.1) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis
1.2) รายวิชาบังคับ
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิตศิ าสตร์ขนั้ สูง
Advanced Research of Legal Science

จานวน

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

จานวน

3 หน่วยกิต
3 (2-2-5)

39(3)
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146700

100721
100722

100731
100732
100711

1.3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาพื้นฐาน
กฎหมายอาญาขั้นสูง
Advanced Criminology
กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทียบ
Comparative law of contract and tort
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(ก) วิชาเอกบังคับ
กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ
Comparative of Law of Evidence
กฎหมายห้างหุน้ ส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ
Comparative Company and Partnership Law
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขนั้ สูง
Advanced Research of Legal Science

จานวน

3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

จานวน

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)

(ข) วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
100741 นิตปิ รัชญาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Legal Philosophy
100742 กฎหมายปกครองขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Administrative Law
100743 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Constitutional Law
100744 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative Law on Environment and Natural Resource
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กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรม
100751 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ
Comparative Criminal Procedure Law
100752 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง
Advanced Civil Procedure Law
100753 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงับข้อพิพาททางเลือก
Law on Conflict Management and Alternative Dispute Resolution
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
100761 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
Advanced International Law
100762 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง
Advanced Rules on Conflict of Laws
100763 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
International of Human Rights Law
100764 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียนขั้นสูง
Advanced ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ
Comparative Investment Law
100772 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Trade Competition Law and Intellectual Property Rights
100773 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ
Comparative Intellectual Property law

100781

3) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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146700

100721
100722

100731
100732
100711

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
3.1.3.3 แผน ข
1) หมวดวิชาพื้นฐาน
กฎหมายอาญาขั้นสูง
Advanced Criminology
กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทียบ
Comparative law of contract and tort
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(ก) วิชาเอกบังคับ
กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ
Comparative of Law of Evidence
กฎหมายห้างหุน้ ส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ
Comparative Company and Partnership Law
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขนั้ สูง
Advanced Research of Legal Science

จานวน

3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

จานวน

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)

(ข) วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
100741 นิตปิ รัชญาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Legal Philosophy
100742 กฎหมายปกครองขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Administrative Law
100743 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Constitutional Law
100744 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative Law on Environment and Natural Resource
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กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรม
100751 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ
Comparative Criminal Procedure Law
100752 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขัน้ สูง
Advanced Civil Procedure Law
100753 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงับข้อพิพาททางเลือก
Law on Conflict Management and Alternative Dispute Resolution
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
100761 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
Advanced International Law
100762 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง
Advanced Rules on Conflict of Laws
100763 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
International of Human Rights Law
100764 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียนขั้นสูง
Advanced ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ
Comparative Investment Law
100772 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Trade Competition Law and Intellectual Property Rights
100773 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ
Comparative Intellectual Property law

100791

3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

จานวน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

19

146700

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
100711
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Research of Legal Science
รวม

จานวน

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)
3(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
100701

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
100701

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
100701

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต

20

146700
100711
100721
100722

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Research of Legal Science
กฎหมายอาญาขั้นสูง
Advanced Criminology
กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิด
เปรียบเทียบ
Comparative law of contract and tort
รวม

100731
100732
1007xx
1007xx

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ
Comparative of Law of Evidence
กฎหมายห้างหุน้ ส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ
Comparative Company and Partnership Law
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9(3) หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
100781
1007xx
1007xx

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
100781

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.4.3 แผน ข

146700
100711
100721
100722

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Research of Legal Science
กฎหมายอาญาขั้นสูง
Advanced Criminology
กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิด
เปรียบเทียบ
Comparative law of contract and tort
รวม

100731
100732
1007xx
1007xx

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ
Comparative of Law of Evidence
กฎหมายห้างหุน้ ส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ
Comparative Company and Partnership Law
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9(3) หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หน่วยกิต
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100791
1007xx
1007xx

100791
1007xx
1007xx

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลางและสูงสาหรับการศึกษาระดับปริญญาโทโดยเน้น
ด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic English at intermediate and upper-intermediate levels for graduate studies
focusing on academic reading and writing skills
100701

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรูเ้ พื่อการแก้ไขปัญหา
Developing new knowledge by systematic research methodology, analyzing and
synthesizing knowledge for problem solving
100711

ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research of Legal Science
แนวความคิดและความสัมพันธ์ของปรัชญา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ การใช้ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและระเบีย บวิธี วิจัย ของศาสตร์ท างกฎหมาย การวิเ คราะห์ข้อมูลวิจัย เชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัย ทางนิติศาสตร์และการตั้งสมมุติฐ านการวิจั ย ทาง
นิตศิ าสตร์ที่เหมาะสม
Concepts and relations between philosophy and scientific methods, research ethics
involving human subjects, use of theories and legal research methods in searching for legal
knowledge according to process and procedure of research methods in legal science, analysis of data
from qualitative research, quantitative research and mixed- method research, appropriate legal
research design and legal research hypothesis
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กฎหมายอาญาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Criminology
ทฤษฎีและวิวัฒนาการของกฎหมายอาญา โครงสร้างความผิดอาญาตามแนวความคิดของ
ประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมายและระบบจารีตประเพณี การใช้กฎหมายอาญา การ
พัฒนาของกฎหมายอาญาในประเทศต่าง ๆ วิเคราะห์พัฒนาการทางความคิด และทฤษฎีกฎหมาย
อาญาที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน
History and evolution of criminal Law, theories related to criminal responsibility, structure
of civil law and common law countries, use of criminal Law, tendency of criminal law development
in various countries, analysis of development of criminal law concept and theories in other countries
including ASEAN countries
100722

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative law of contract and tort
แนวความคิด และหลั ก กฎหมายแพ่ งลัก ษณะสั ญ ญาและละเมิ ด พัฒนาการใหม่ ๆ ใน
กฎหมายลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอื่น รวมทั้งประเทศในกลุ่ม
อาเซีย น ที่เ กี่ ย วข้อง วิเ คราะห์ แนวคิดและแนวค าพิพ ากษา ปัญ หาทางปฏิบัติที่เ กี่ย วกั บ กฎหมาย
ลักษณะสัญญาและละเมิดของไทยและต่างประเทศ
Conception and principles of contract and tort laws, development of contract and tort
laws in comparison with law of other countries including ASEAN countries, analysis of concept and
legal approach in case law, practical problems in contract and tort laws of both Thailand and other
countries
100731

กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative of Law of Evidence
หลักการของกฎหมายพยานหลักฐาน เปรียบเทียบหลั กกฎหมายลักษณะพยานภายใต้
กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซีย น ที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบ
กล่าวหาและแบบไต่สวน หลักการรับฟังและหลักการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะ
พยาน บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระบวนการการสืบค้นและแสวงหาพยานหลักฐาน
Principles of evidence law, comparison between evidence law of Thailand and other
countries including ASEAN countries in both area of procedures of accuse and inquiry systems,
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principles of hearing and weighing evidences under evidence law, provisions relating to law of
evidence under Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code, processes of investigation and
discovery of evidence
100732

กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ
3 (2-2-5)
Comparative Company and Partnership Law
ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายเกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการและการจัดการของผูบ้ ริหาร สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ ือหุ้นข้างมากและ
ข้างน้อย ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม การควบกิจการ หลักการและการบังคับใช้กฎหมายห้าง
หุน้ ส่วนและบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ เปรียบเทียบกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัททั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน ปัญหาปัจจุบันของกฎหมายห้างหุ้นส่วน
และบริษัท การกากับดูแลกิจการในกฎหมายบริษัท บทบาทและความสาคัญของกฎหมายห้างหุ้นส่วน
และบริษัทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
Characteristic of the company and partnership, laws relating to the authority,
responsibilities and liabilities of directors and executive management, rights of shareholders, the
relationship between the majority of shareholders and the minority of shareholders; corporate social
responsibility, takeover of business, principles and enforcement of company and partnership law in
Thailand and other countries, comparison between company and partnership law of Thailand and
other countries including ASEAN countries, current issues in company and partnership Law, corporate
governance in company law, role and importance of company and partnership law in economic
development
100741

นิติปรัชญาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Legal Philosophy
วิวัฒนาการของนิติปรัชญาและทฤษฎีทางกฎหมายในแต่ละยุค ลักษณะและความสาคัญ
ของนิติปรัชญา ความสัมพันธ์ของนิติปรัชญากับกฎเกณฑ์ของกฎหมายในไทยและในต่างประเทศ ทฤษฎี
ทางกฎหมายและนิ ติ ป รั ช ญาที่ มี ผ ลต่ อ กฎหมาย สภาพสั ง คม ความยุ ติ ธ รรม และความเท่ า เทีย ม
อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการร่างกฎหมาย การปรับใช้และบังคับใช้กฎหมาย
Evolution of legal philosophies and legal theories in different period, characteristic and
important of legal philosophy, relationship between legal philosophy and rule of law in Thailand and
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other countries, impact of legal theories and legal philosophy on law, society, justice, and equality,
influences of legal philosophy on legislation, application and enforcement of law
100742

กฎหมายปกครองขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Administrative Law
หลักการและทฤษฎีกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้
และตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีวา่ ด้วยการกระทาของฝ่ายปกครองและสัญญาของฝ่ายปกครอง ความ
รับผิดของฝ่ายปกครอง การจัดทากิจกรรมทางปกครองต่าง ๆ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
บริการสาธารณะ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บทบาทและหน้าที่ของ
องค์กรทางปกครอง การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ และองค์กรทางปกครอง
Principles and theories of administrative law, principles of law on public administration,
application and interpretation of administrative law, theories of administrative acts and administrative
contracts, liabilities of public administration, different activities of public administration such as public
security and public services, provisions in Administrative Performance Act, roles and functions of
administrative organizations, inspection of exercising of State and administrative powers
100743

กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Constitutional Law
หลักการและทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อานาจอธิปไตย นิติรัฐและนิติ
ธรรม อานาจรัฐและข้อจากัด หลักการแยกอานาจและถ่วงดุลอานาจ วิวัฒนาการแนวคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญ
นิยม ประวัติพัฒนาการและรูปแบบของรัฐธรรมนูญ บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่
ของพลเมือง สถาบันการเมืองและองค์การของรัฐตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ระบบศาล หลักการ
กระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่น
Principles and theories of constitutional law such as theories of State, sovereignty, legal state and
rule of law, State’ s power and limitation, separation of power, and check and balance, evolution of
constitutionalism, historical development and modalities of constitution, sources of constitutional law, rights, liberty
and duties of person, political institutions and state organs under constitution, parliament, council of ministers and
court system, principles of decentralization and local governments
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กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative Law on Environment and Natural Resource
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเ ปรียบเทียบของประเทศในกลุ่มอาเซีย น
เปรียบเทียบระบบกฎหมาย ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบศาล และเนื้อหาและวิธีพิจารณาอันเกี่ยวกับ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน
Comparison of law and policies concerning environmental and natural resources in
ASEAN counties, comparison of legal system, legal history, court system, and substantive and
procedural environmental and natural resource law in Thailand and other countries including ASEAN
countries
100751

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative Criminal Procedure
แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน อานาจของรัฐใน
การดาเนินคดีอาญา เปรียบเทียบวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี
และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรในภาคพื้นยุโรป รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน วิเคราะห์ประวัติ
วิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของการบัญญัติ การ
ตีความ และการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีต่อสังคม ประเด็นปัญหาในวิธีพิ จารณา
ความอาญาและการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Concepts and theories of procedural law in relation to citizen’s rights, power of state in
handling criminal cases, comparison of criminal procedures employed in common law and civil law
countries in Europe including ASEAN countries, analysis of history and development of Thai criminal
procedural law in different period, impact of enactment of procedural law and enforcement of criminal
procedure on society, current issues in criminal procedures and enforcement of criminal procedure
law
100752

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Civil Procedure Law
แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติ เกี่ยวกับข้อพิพาทและสิทธิทางแพ่งและ
พาณิชย์ รูปแบบองค์กรในการยุติข้อพิพาทประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์นิติปรัชญาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
ของการให้ความยุติธรรมทางแพ่ง ผลกระทบของกฎหมายวิธีสบัญญัติและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
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การพาณิชย์ ความร่ว มมือระหว่างประเทศในด้านกฎหมายวิธีสบัญญั ติ ประเด็นปัญ หาในวิธีการ
พิจารณาความแพ่งและการบังคับใช้กฎหมายวิธีการพิจารณาความแพ่ง
Concepts and theories of civil procedure concerning dispute and right in civil and
commercial cases, forms of organization responding to settle various disputes, analysis of legal
philosophy relating to justice in civil cases from fundamental level to advanced degree, effect of civil
procedure law in economic development and commercial, international corporation in civil procedure
law, current issues in civil procedure and enforcement of civil procedure law
100753

กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงับข้อพิพาททางเลือก
3(2-2-5)
Law on Conflict Management and Alternative Dispute Resolution
เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง วิธีการ
ระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน รูปแบบการ
จัดการความขัดแย้งโดยเน้น การหลีกเลี่ยง การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ
การฟ้ อ งร้ อ ง การเผชิ ญ หน้ า อย่ า งสั น ติ กฎเกณฑ์ แ ละกฎข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าท
ทางเลือก หลักการเจรจาต่อรอง กฎเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายอนุญาโตตุลาการ และ
การพิจารณาพิพากษาโดยศาล
Comparison of philosophy and theories of criminal law on conflict management,
alternative dispute resolution in Thailand and other countries including ASEAN countries, models of
conflict management emphasizing on avoidance, negotiation, arbitration, litigation, non- violence
confrontation, rules and regulations concerning alternative dispute resolution, principle of negotiation,
rules of mediation, arbitration law and litigation
100761

กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced International Law
ปรัชญาและทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง
ประเทศกับกฎหมายภายใน สภาพบุคคลภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ เขตแดนของรัฐและ
เขตอานาจของรัฐ ทางบก ทางน้า ทางทะเล และน่านฟ้า อานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ การ
รับรองรัฐและการรับ รองรัฐบาล ความคุ้มกันจากอานาจศาลภายในประเทศ องค์การของรัฐ ในนิติ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและความผูกพันระหว่างประเทศของรัฐ การใช้ การตีความการ
บังคับใช้และการระงับกรณีพพิ าทระหว่างประเทศ กฎหมายสงครามและความเป็นกลาง
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Philosophies and theories of international law, relations between international and
national law, subjects of international law and their international personality, territory and land, water,
sea and air frontiers of states, territorial sovereignty of states, recognition of states and governments,
rights and duties of states and state responsibilities in international law, state immunities, state
organizations in international juristic relations, treaties and international obligations of states,
application and interpretation of international law, settlement of international disputes, law of war
and neutrality
100762

กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Rules on Conflict of Laws
ทฤษฎีเ กี่ ย วกั บ การขัด กั นของกฎหมาย นิติสัมพันธ์ของเอกชนตามกฎหมายเอกชนที่ มี
ลักษณะระหว่างประเทศ หลักทั่วไปว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และการแก้ปัญหาการขัดกันของ
กฎหมายในเรื่องต่าง ๆ การขัดกันของเขตอานาจศาลและการย้อนส่ง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
Theories on conflict of laws, legal relations under private law with international
characteristics, general principles of conflict of laws and its solutions to the problem of conflict of law,
conflict of jurisdictions and renvoi, rules of the conflict of laws under Act on Conflict of Laws
100763

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International of Human Rights Law
แนวคิดและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชนในกรอบองค์การสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ต่าง ๆ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ไทย กลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา
และเอเชีย
Philosophy and theories of human rights under United Nations, human rights in other countries,
principles of law on protection of human rights and fundamental rights under constitution and Thai law,
mechanism of regional cooperation on protection of human rights in European, American, African and Asian
regions
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กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียนขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN
พัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการจัดตั้งสมาคม
อาเซียน สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศของอาเซียน พิจารณาจากตัวของตราสารทางกฎหมาย และความ
ตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและองค์กรย่อยของอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายอาเซี ยนกั บกฎหมายระหว่ างประเทศ สิ ทธิ และหน้ าที่ ของรั ฐภาคี ภายใต้ พั นธะของอาเซี ยน
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของอาเซียนในระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นนอก
ภูมภิ าคอาเซียน กิจกรรมต่าง ๆ ของไทยในกรอบของอาเซียน และระบบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
Historical development of regional grouping in South East Asia and establishment of Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN), legal personality, legal instruments of ASEAN, and agreements among ASEAN
member states, ASEAN Charter, structure and subsidiary organs of ASEAN, relations between ASEAN law and
international law, rights and duties of members states under ASEAN obligations, different aspects of ASEAN cooperation among its member states and between ASEAN and other countries outside region, activities of Thailand
within framework of ASEAN, and internal legal systems of ASEAN member states
100771

กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ
3 (2-2-5)
Comparative Investment Law
แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรง เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายการลงทุน
ของไทยกับกฎหมายการลงทุนของต่างประเทศ เปรียบเทียบการคุ้มครองและการส่งเสริมการลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งออกการลงทุน เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมาย
ลงทุนในไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน สนธิสัญญาระหว่างประเทศทวิภาคี และพหุภาคี
เกี่ยวกับการลงทุน ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
Concepts, policies and laws related to direct investment, comparison between Thai investment
law and investment law of other countries, comparison of protection and promotion of inward and outward
investment by host country and home country of investment, comparison of enforcement of investment law
in Thailand and other countries including ASEAN countries, bilateral and multilateral investment treaties;
issues pertaining to laws on investment
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กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3 (2-2-5)
Trade Competition Law and Intellectual Property Rights
นโยบายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย การผูกขาดทาง
การค้าและผลกระทบ รูปแบบการกระทาที่ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การใช้บังคับ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ก่อให้เกิดการผูกขาดหรือมี
ผลกระทบต่อการแข่งขัน นโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลของนโยบายต่อกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการป้องกันการจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็น
ธรรมในกฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของไทยและต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภาคอุตสาหกรรม
Anti- monopoly policy and trade competition law of Thailand, trade monopoly and its
impacts, types of conducts leading to unfair competition, enforcement of trade competition law, abuse
of intellectual property rights leading to monopoly or having an adverse effect on competition,
innovation policy and its impact on trade competition law and intellectual property law, measures for
preventing an unfair restriction on competition in the Thai intellectual property laws and other
countries including ASEAN countries, interaction between trade competition law and intellectual
property rights in industrial sectors.
100773

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative Intellectual Property law
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาของไทยโดยเน้ น กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ กฎหมายสิ ทธิ บั ตรและกฎหมายเครื่ องหมายการค้ า
เปรียบเทียบกฎหมายทรัพ ย์สินทางปัญญาของไทยกั บต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซีย น
เปรียบเทียบขอบเขตการให้ความคุ้มครองและการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เปรียบเทียบ
ข้อยกเว้นการละเมิ ด เปรีย บเทีย บการบั งคับ ใช้ก ฎหมายทรัพย์ สิ นทางปั ญ ญา และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
Protection of intellectual property under international agreements and Thai intellectual
property law emphasizing on copyright law, patent law, and trademark law, comparison between
Thai intellectual property law and law of other countries including ASEAN countries, comparison of
scope of protection and infringement of intellectual property rights, comparison of exceptions,
comparison of enforcement of intellectual property law and procedure for intellectual property cases
in Intellectual Property and International Trade Court
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วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรูเ้ พื่อการแก้ไขปัญหา
Developing new knowledge by systematic research methodology, analyzing and
synthesizing knowledge for problem solving
100791

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การเขี ย นรายงาน การ
นาเสนอรายงาน และการอภิปรายในหัวข้อทางด้านกฎหมาย หรือกรณีศกึ ษา
Researching, collection of data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting,
discussing about legal issues and case study chosen
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 เลข 7
หมายถึง
รายวิชาในระดับปริญญาโท
2.2 เลข 8
หมายถึง
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
(สาขาวิชากาหนดเอง)
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
(สาขาวิชากาหนดเอง)

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวพรรณรายรัตน์
ศรีไชยรัตน์

เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
31006021XXXXX
รองศาสตราจารย์

2

นายนภนันต์
ศุภศิริพงษ์ชัย

31017005XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวภัทราวรรณ
รัตนเกษตร

35199000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายธิติ ไวกวี

310100063XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
J.S.D.
LL.M.
น.ม
น.บ.ท.
น.บ.
Ph.D.
LL.M.
LL.M.
น.บ.
Docteur en droit
น.ม
น.บ.
Ph.D.
LL.M.
น.บ.

สาขาวิชา
Employment Discrimination Law
Feminist Jurisprudence
กฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
นิตศิ าสตร์
Law
Intellectual Property Law
Commercial Law
นิตศิ าสตร์
Droit privé
กฎหมายเอกชน
นิตศิ าสตร์
Law
Environmental and Natural
Resource Law and Policy
นิตศิ าสตร์

ปี
พ.ศ.
2546
2540
2536

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Cornell University, U.S.A.
University of ennsylvania, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Edinburgh, United Kingdom
Australian National University, Australia
Monash Univerity, Australia
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Universitié d’Aix-Marseille, France
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ
University of Auckland, New Zealand
University of Denver Sturm College of Law,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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2523
2522
2554
2547
2545
2541
2557
2547
2543
2559
2548
2540

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1
จรัญ ภักดีธนากุล

2

จตุรนต์ ถิระวัฒน์

3

ดาราพร ถิระวัฒน์

4

ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

5

สหธน รัตนไพจิตร

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) B.A.
นบท.
น.บ.
ศาสตราจารย์
Docteur en Droit
Maîtrise en Droit-Mention: Droit International et Européen
Licence en Droit
ศาสตราจารย์
Docteur en Droit
น.บ.ท.
น.บ.
ศาสตราจารย์
Docteur en Droit
D.E.A.
D.S.U.
น.บ.
ศาสตราจารย์
น.ด.
LL.M.
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2520
2516
2514
2524
2523
2522
2524
2517
2516
2534
2531
2530
2523
2558
2530
2527
2523
2523
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
6
พันธุ์ทพิ ย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

7

ดิเรก ควรสมาคม

8

เทิดสยาม บุญยะเสนา

9

มาโนช นามเดช

10

สมบัติ พฤฒิพงศภัค

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์
Docteur en Droit
D.E.A. de droit international
น.บ.
รองศาสตราจารย์
น.ม.
น.บ.
อาจารย์
น.ด.
น.ม.
น.บ.
อาจารย์
Docteur en Droit
Diplôme d'Études Approfondies
น.บ.
อาจารย์
น.ด.
LL.M
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2532
2528
2522
2547
2528
2554
2548
2546
2552
2547
2534
2556
2546
2540
2534
2531
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38
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แผน ก แบบ ก 1
รายวิชา 100701 วิท ยานิพ นธ์และรายวิ ช าจะมี อ าจารย์ ป ระจ าหลัก สูต รที่ คณะกรรมการ
รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก สู ตร นิ ติ ศ าส ตร ม ห าบั ณ ฑิ ต อนุ มั ติ เ ป็ น อ าจ า รย์ ที่ ป รึ ก ษ า ตามป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนีง้ านวิจัย
ที่นิสิตดาเนินการเขียนเป็นการศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมายที่นิสิตสนใจ มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่ทาวิจัย โดยนาเอาความรู้จากแนวคิด ทฤษฎีและประสบการณ์มาใช้เป็นประโยชน์ในการเขีย น
วิ ท ยานิ พ นธ์ และนิ สิ ต ต้ อ งเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยต่ อ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ซึ่งการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
แผน ก แบบ ก 2
รายวิชา 100781 วิท ยานิพ นธ์และรายวิ ช าจะมีอ าจารย์ป ระจ าหลั ก สู ตรที่ คณะกรรมการ
รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก สู ตร นิ ติ ศ าส ตร ม ห าบั ณ ฑิ ต อนุ มั ติ เ ป็ น อ าจ า รย์ ที่ ป รึ ก ษ า ตามป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นิสิตต้อง
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
เทียบเท่า งานวิจัยที่นิสิตดาเนินการเขียนเป็นการศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมายที่นิสิตสนใจโดยนาเอา
ความรู้จากแนวคิด ทฤษฎีและประสบการณ์มาใช้เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ และนิสิตต้อง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยพะเยา
แต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ซึ่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561
แผน ข
รายวิชา 100791 การค้นคว้าอิสระและรายวิชาจะมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่คณะกรรมการ
รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก สู ตร นิ ติ ศ าส ตร ม ห าบั ณ ฑิ ต อนุ มั ติ เ ป็ น อ าจ า รย์ ที่ ป รึ ก ษ า ตามป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
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มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นิสิตต้อง
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
เทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน พร้อม
ทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิส ระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้ง และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาการวิจัย/โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้านกฎหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติและสามารถ
เขีย นงานวิจัย ทางกฎหมายได้อย่างมีป ระสิท ธิ ภาพ จึงก าหนดให้นิสิตต้องนาเสนอผลกการวิ จั ย ใน
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองต่อ คณะกรรมการผู้ ป ระเมิ นผล ตามที่ ไ ด้ รั บ การ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องสามารถสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และรายงานการ
ค้นคว้าอิสระ โดยแผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper)ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) สาหรับแผน ข รายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก (1) – ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป
แผน ก แบบ ก (2) – ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
แผน ข – ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 - วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข – การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
คณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะมีการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่ครบ
กาหนดตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์
และรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ส าหรั บ รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ แผน ก แบบ ก 1 นิ สิ ต จะพบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตั้ ง แต่ ภ าค
การศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1 โดยจะกาหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานและรับการแนะนา
จากที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์
ส าหรั บ รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ แผน ก แบบ ก 2 นิ สิ ต จะพบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตั้ ง แต่ ภ าค
การศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2 โดยจะกาหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานและรับการแนะนา
จากที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์
สาหรับรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แผน ข นิสิตจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2 โดยจะกาหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามงานและรั บการแนะนา
จากที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
แผน ก แบบ ก 1 นิสติ จะต้องนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตอ่ คณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้
พิจารณา โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา
หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จากนั้นนิสิต
จัดทาวิทยานิพนธ์โดยมีก ารแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ป รึก ษา
วิท ยานิพ นธ์ และนิสิ ต ต้อ งสอบปากเปล่ า ขั้น สุดท้ า ย โดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ 4-5 คน
ประกอบด้ ว ยอาจารย์ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย พะเยาและมี ก ารผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอกมหาวิทยาลัย 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการและอาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร
ภายในไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการผูป้ ระเมินผล
แผน ก แบบ ก 2 นิสติ จะต้องนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตอ่ คณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้
พิจารณา โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา
หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาก่อนนิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จากนั้นนิสิต
จัดทาวิทยานิพนธ์โดยมีก ารแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ป รึก ษา
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วิท ยานิพ นธ์ และนิสิตต้องสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีก ารแต่งตั้งผู้ท รงคุณวุฒิภายนอก 1 คน
อาจารย์ประจาภายในไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการผู้ประเมินผล
แผน ข มีการรายงานความก้าวหน้าการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเฉพาะเรื่องต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องเสนอผลการศึกษาที่สมบูรณ์
และนาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผล และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตัง้
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มีกิจกรรมในรายวิชาที่ฝึก ฝนทัก ษะกระบวนการคิด
อย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี
วิ จ ารณญาณให้ เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงในเรื่ อ งที่ ศึ ก ษา
อย่างรอบด้านและแสดงออกถึงการมีกระบวนการคิด
ได้อย่างเหมาะสม

1.2 มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบและมี
วินัยในตนเอง

กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทางานเป็นกลุ่ม และมี
การก าหนดหั ว หน้ า กลุ่ ม ในการท างาน รวมทั้ ง
ก าหนดให้ทุก คนมีส่วนร่วมในการนาเสนองาน เพื่อ
เป็ น การฝึ ก ให้ นิ สิ ต ได้ ส ร้ า งภาวะผู้ น า และการเป็ น
สมาชิกกลุ่มที่ดี มีความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง มีกติก าที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า
เรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

มี กิ จ ก ร ร ม ที่ ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ เพื่ อ ฝึ ก ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้ คู่
คุ ณ ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี จ รรยาบรรณใน
วิชาชีพ

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
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(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินจิ ฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมต่อการเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนิสิต
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ ผู้สอนทุกคนต้ องสอดแทรกเรื่องคุ ณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิ ชา รวมทั้งมีการจั ด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเสียสละ
เป็นต้น
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรีย งของนิ สิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มีค วามเข้ าใจในวิธี ก ารพั ฒนาความรู้ใ หม่ ๆ และการประยุ ก ต์ใ ช้ ที่ต ระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบต่อสังคม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้ อมจริ ง ทั้ งนี้ ให้ เป็ นไปตามลั กษณะของรายวิ ชาตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิ ชานั้ น ๆ
นอกจากนี้ ยั งจั ดให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จริ งโดยการศึ ก ษาดู งานหรื อเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบเมื่อนิสติ ได้ศึกษาจบในแต่ละรายวิชา
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
(5) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
(6) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรูเ้ ดิมในการพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดาเนินการ
วิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การอภิปรายกลุ่ม
(2) ให้นิสติ มีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มีความรับผิดชอบในการทางานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูง
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลของการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดกี ับผู้รว่ มงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป มีภาวะผูน้ า
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็ นของ
ข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และ
เสนอแนะแก้ไขปัญหา
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ
และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ าง ๆ ให้ นิ สิ ตได้ วิ เ คราะห์ สถานการณ์ จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้หลายหลายสถานการณ์
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2.5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
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2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์อาจทาได้ในระหว่างการเรียนการ
สอนโดยอธิบายให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปลูกฝังให้รจู้ ักและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะอันทรงคุณค่าเหล่านั้น ปลูกฝัง
ให้นิสิตมีคุณลักษณะนิสัย และรู้จักการควบคุมอารมณ์ การเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีศิลปะในจิตใจ รู้จัก
วิธีการที่เรียนอย่างมีความสุ ขโดยนาเอาคุณประโยชน์ท างด้านศิลปะมามีส่วนในการตัดสินใจ ทั้งนี้
เพื่อให้นสิ ิตได้ใช้เหตุผลต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมินจากการตัดสินใจในการทางานร่วมกันโดยใช้เหตุผล อารมณ์ ความรูส้ ึกที่ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน
(2) ประเมินจากการที่นิสติ เป็นผู้ที่มีอารมณ์สุนทรีย์โดยมีวธิ ีการให้การเรียนเป็นไปอย่าง
มีความสุข
(3) ประเมินจากการที่นิสิตรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีการกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ที่ดีข้ึน
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพนั้น ซึ่งถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรูท้ ี่ต้องอาศัยสุขภาพที่ดที ั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อันจะมีผลต่อการเรีย นรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพ ดังนั้น เรื่อง
สุขภาพจึงเห็นควรต้องปลูกฝังให้มีการส่งเสริมให้นิสิตดูแลและรักสุขภาพ แนะนาการวางตัวรวมทั้ง
ปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เพราะอนาคตนิสิตนักกฎหมายต้องนา
ความรู้ไปทาประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม การมีบุคลิกภาพดีจะช่วยทาให้เป็นคนที่เคารพเชื่อถือของ
ผูพ้ บเห็น ทาให้เสริมความสง่างาม ความมีบุคลิกภาพ ดูดีให้แก่ตนเอง และนักกฎหมายถือว่าบุคลิกภาพ
เป็นสิ่งสาคัญมากอย่างยิ่ง
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากการที่นิสิตได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและคนรอบข้าง
(2) ประเมินจากนิ สิต ได้ เ ห็ นความส าคั ญ ของการมี บุค ลิก ภาพที่ ดี และแต่งกายถู ก
ระเบียบ
(3) ประเมินจากการบุคลิกภาพในด้ านการพู ด การแต่งกาย การแสดงออกซึ่ง ความ
คิดเห็นหรือด้านอื่น
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี)
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) นาความรู้และทฤษฎีที่ได้ไปปฏิบัติ
(2) มีทักษะในการให้เหตุผลทางกฎหมาย
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้น การใช้สถานการณ์สมมุติและการลงมือปฏิบัติจริง
แสดงบทบาทสมมุ ติ หรื อ เข้ า เยี่ ย มชมหรื อ ศึ ก ษาดู ง านสถานที่ ที่เ กี่ย วข้อ งกั บ วิ ช าชี พ ด้ า นกฎหมาย
การศึก ษาหรื อวิ เ คราะห์ ก รณี ศึก ษาต่า ง ๆ อันเกี่ย วข้องกั บ วิ ช าชีพ กฎหมาย และการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับกฎหมาย
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) ประเมินความสามารถในการรายงานและนาเสนอผลงานวิชาการ
(2) ประเมินความสามารถในการรายงานผลการศึก ษา วิเ คราะห์ ก รณีศึก ษา และ
รายงานการศึกษาดูงานในสถานที่อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกฎหมาย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาพื้นฐาน
100721 กฎหมายอาญาขั้นสูง
100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิด
เปรียบเทียบ
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเอกบังคับ
100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
100731 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ
100732 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ
หมวดวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
100741 นิติปรัชญาขั้นสูง
100742 กฎหมายปกครองขั้นสูง
100743 กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูง

(2) (3) (4)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

  































  



























































































1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

 ความรับผิดชอบรอง

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(1)

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2) (3) (4)



  






































  





































(1)

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ
(ถ้ามี)

(1)

(2)









6.
สุนทรีย
ภาพ
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

100744 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เปรียบเทียบ
กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรม
100751 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ
100752 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งขั้นสูง
100753 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงับ
ข้อพิพาททางเลือก
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
100761 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
100762 กฎเกณฑ์วา่ ด้วยการขัดกันของกฎหมายขั้นสูง
100763 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
100764 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของ
ประเทศอาเซียนขั้นสูง
กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ
100772 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา
100773 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ
(ถ้ามี)
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
100781 วิทยานิพนธ์
100701 วิทยานิพนธ์
100791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ




























































































  





6.
สุนทรีย
ภาพ





7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ





8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ
(ถ้ามี)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา
2.1.2 มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการมี งานท าของมหาบั ณฑิ ต ประเมิ นจากมหาบั ณฑิ ตแต่ ละรุ่ นที่ ส าเร็ จ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ํากว่
ต่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผูส้ นใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง
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วิ ช าการ หรื อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการโดยบทความที่ น าเสนอฉบั บ สมบู ร ณ์ ( Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ํากว่
ต่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่า และสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน
การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตัง้ โดยเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้า รับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อแนะแนว
การเป็นครูแก่ อ าจารย์ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ และเข้าใจในนโยบายของมหาวิท ยาลัย สถาบัน และคณะ
ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา
2.1.2 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.1.3 การเพิ่มพู นทักษะด้ านวิ ชาการ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้
ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุงหรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. บัณฑิต
หลั ก สู ตรมีก ารติด ตามบัณ ฑิ ตหลั งส าเร็ จการศึก ษาโดยการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตในทุกปี สารวจภาวะการมีงานทา นอกจากนี้ยังสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นสิ ิตทุกคน โดยนิสิตที่มปี ัญหาในการเรียน
สามารถปรึก ษากั บ อาจารย์ที่ป รึก ษาทางวิ ช าการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุก คนจะต้ องท าหน้ า ที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และอาจารย์ทุกคนจะต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office
Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ ผู้ซึ่งรับ ผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสติ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไป ในสาขาวิชานิตศิ าสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
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คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไวสาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
ที่เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะได้กาหนดนโยบายส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติมจากคณาจารย์ประจา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ ของคณะจะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูต รสรุปผลการดาเนินการประจ าปี
เสนอคณบดี รวมทั้งมีก ารประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการ
หลักสูตรและแจ้งให้อาจารย์ในคณะและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่เ กี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
และระดมความคิดเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรจะดาเนินการทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้การปรับปรุง/พัฒนาและแผนกลยุทธ์การสอนตามผล
การประเมิ น หลั ก สู ต รเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
5.2 การเรียนการสอน
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้ ยั งจัด ให้มีก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริง โดยการศึก ษาดู ง านหรื อเชิญ ผู้ เ ชี่ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
5.3 การประเมินผู้เรียน
ประเมินผู้เรียนจากการวัดและประเมินผลต่าง ๆ เช่น การทดสอบย่อย การสอบเมื่อนิสิตได้
ศึกษาจบในแต่ละรายวิชา ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ ประเมิน
จากการน าเสนอรายงานในชั้ น เรี ย น และการวั ด ผลและส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้เพื่อจัดซือ้ ตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้ ้วยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมี ค วามพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศ โดยมี ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาที่ มี
ทรัพ ยากรสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และฐานข้ อมู ล เพื่อ
ให้บริการแก่นสิ ิต อาจารย์ พนักงานของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตารา
เฉพาะทาง นอกจากนี้ คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
6.2.1 ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ
สาขาวิชาดังต่อไปนี้
(1) ตาราเรียน
ภาษาไทย
49,285
เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
16,538
เล่ม
(2) วารสาร
ภาษาไทย
91
เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
42
เล่ม
(3) โสตทัศนวัสดุ
2,157
เล่ม
6.2.2 ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนี้
(1) Science Direct
ฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 - ปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสืบค้นสาระสังเขปของ
บทความวารสารได้ 5,500 ชื่อ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 1,500 ชื่อ
(2) springer
เป็นสานักพิมพ์ชั้นนาที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลัก ๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น
Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics,
Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science,
Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and
Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็น
ต้น
(3) H.W. Wilson
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เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิช า ที่รวบรวมบทความทางด้านการศึ ก ษา
มากกว่า 478 รายชื่อ ทั้งสิ่งพิมพ์ตอ่ เนื่องอื่น ๆ รายงานประจาปี ที่ตพี ิมพ์ในสหรัฐอเมริกาและที่อ่ืน ๆ มี
ทั้งบทความจากวารสาร หนังสือ วิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์ ภาพยนตร์ทางด้านการศึกษา พร้อมตาราง
และกราฟประกอบ ซึ่งมีบทความทางด้านกฎหมายของต่างประเทศ
(4) ABI/INFORM Collection
เป็นฐานข้อมูลวารสารด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมบทความวารสาร
ด้านการผลิตอุตสาหกรรม การเงินและบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ภาษี การธนาคาร การตลาด การ
โฆษณา การประกันภัย การธนาคาร การจัดการ การตลาด ธุรกิจบ้านที่ดิน และ โทรคมนาคม การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1971-ปัจจุบัน จากวารสารประมาณ 1,963 ชื่อ และมีเอกสารฉบับเต็มกว่า 919 ชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991ปัจจุบัน ซึ่งมีบทความทางด้านกฎหมายของต่างประเทศ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริการให้อาจารย์ และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานจัดซื้อ
หนังสือนัน้ อาจารย์ผู้สอนและนิสิตมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ สาหรับให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดซื้อสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่อง
ฉายสไลด์ เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะและศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึก ษาจัดท าสารวจความพึ งพอใจ และความต้องการ
หนังสือ ตารา วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์ และนิสิตอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอความคิดเห็นต่าง
ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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9
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้ วม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชีร้ วมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ใ นการประเมินและปรับ ปรุง กลยุท ธ์ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้นพิจาณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปราย
โต้ตอบจากนิสิต การตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบปลายภายเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอน
ไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชีแ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้ จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการ
ใช้ส่อื การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนิสติ ปีสุดท้าย
2.2 ประเมินโดยมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.3 ประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาภายนอก
2.4 ประเมินโดยผูใ้ ช้มหาบัณฑิต/ผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย
1 คน ที่ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่
ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็
มัก จะเป็นการปรับ ปรุงย่ อย ในการปรับ ปรุงย่อยนั้น ควรท าได้ต ลอดเวลาที่พ บปัญ หา สาหรับ การ
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ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้ องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
100701 วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
Advanced Research of Legal Science
แนวความคิ ด และความสั ม พั น ธ์ ข อง
ปรัชญา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ทฤษฎี
และวิ ธี ก ารวิ จั ย ทางนิ ติ ศ าสตร์ ใ นการค้ น คว้ า หา
ความรู้ ท างกฎหมายให้ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอนและ
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ของศาสตร์ ท างกฎหมาย การ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิง
ผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์และ
การตัง้ สมมุติฐานการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่เหมาะสม
Concepts and relations between
philosophy and scientific methods, use of theories
and legal research methods in searching for legal
knowledge according to process and procedure of
research methods in legal science, analysis of data
from qualitative research, quantitative research
and mixed- method research, appropriate legal
research design and legal research hypothesis

100702 กฎหมายอาญาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Criminology
ทฤษฎี แ ละวิ วั ฒ นาการของกฎหมาย
อาญา โครงสร้างความผิดอาญาตามแนวความคิด
ของประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมาย
และระบบจารี ต ประเพณี การใช้กฎหมายอาญา
การพั ฒ นาของกฎหมายอาญาในประเทศต่ า ง ๆ
วิ เ คราะห์ พั ฒ นาการทางความคิ ด และทฤษฎี
กฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศต่าง ๆ
History and evolution of Criminal Law,
theories related to criminal responsibility, structure
of civil law and common Law countries, use of
criminal Law, tendency of criminal law
development in various countries, analysis of

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระที่ปรับปรุง
100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง
ปรับชื่อวิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
Advanced Research of Legal Science
แนวความคิ ด และความสั ม พั น ธ์ ข อง
ปรัชญา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการ
วิ จั ย ในมนุ ษ ย์ การใช้ ท ฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารวิ จั ย ทาง
นิติศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายให้
เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์
ทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลวิ จัยเชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัย
ทางนิติศาสตร์แ ละการตั้งสมมุติฐานการวิจัยทาง
นิติศาสตร์ที่เหมาะสม
Concepts and relations between
philosophy and scientific methods, research ethics
involving human subjects, use of theories and
legal research methods in searching for legal
knowledge according to process and procedure of
research methods in legal science, analysis of data
from qualitative research, quantitative research
and mixed- method research, appropriate legal
research design and legal research hypothesis
100721 กฎหมายอาญาขั้นสูง
3(2-2-5) ปรับคาอธิบาย
Advanced Criminology
รายวิชา
ทฤษฎี แ ละวิ วั ฒ นาการของกฎหมาย
อาญา โครงสร้างความผิดอาญาตามแนวความคิด
ของประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมาย
และระบบจารีตประเพณี การใช้กฎหมายอาญา
การพั ฒ นาของกฎหมายอาญาในประเทศต่ า ง ๆ
วิ เ คราะห์ พั ฒ นาการทางความคิ ด และทฤษฎี
กฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศต่าง ๆ
รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียน
History and evolution of Criminal Law,
theories related to criminal responsibility, structure
of civil law and common Law countries, use of
criminal Law, tendency of criminal law
development in various countries, analysis of
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development of criminal law concept and theories
in other countries
100703 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Civil and Commercial Law
แนวความคิดและหลักกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ลักษณะต่า ง ๆ เช่น นิติกรรม สัญญา หนี้
ทรัพย์ และอื่น ๆ พัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ
อื่นที่เกี่ยวข้อง วิเคราะหแนวคิดและแนวคาพิพากษา
ปั ญ หาทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ของไทยและต่างประเทศ
Conception and principles of civil and
commercial law such as juristic act, contracts,
obligations, property, development of civil and
commercial law in comparison with law of other
countries, analysis of concept and legal approach
in case law, practical problems in civil and
commercial law of both Thailand and other
countries

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
development of criminal law concept and theories
in other countries including ASEAN countries
100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิ ด
เปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative law of contract and tort
แนวความคิ ด และหลั ก กฎหมายแพ่ ง
ลักษณะสัญญาและละเมิด พัฒ นาการใหม่ ๆ ใน
กฎหมายลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของประเทศอื่ น รวมทั้งประเทศในกลุ่ ม
อาเซียน ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์แนวคิดและแนวคา
พิ พ ากษา ปั ญ หาทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
ลักษณะสัญญาและละเมิดของไทยและต่างประเทศ
Conception and principles of contract
and tort laws, development of contract and tort
laws in comparison with law of other countries
including ASEAN countries, analysis of concept
and legal approach in case law, practical problems
in contract and tort laws of both Thailand and
other count

สาระที่ปรับปรุง

ปรับชื่อวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ/
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

100772 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและสิทธิ เปิดรายวิชาใหม่
ในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3 (2-2-5)
Trade Competition Law and Intellectual
Property Rights
นโยบายป้องกันการผูกขาดและกฎหมาย
การแข่ ง ขั น ทางการค้ า ของไทย การผู ก ขาดทาง
การค้ า และผลกระทบ รู ป แบบการกระท าที่
ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การ
ใช้บังคับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า การใช้สิทธิ
ในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในทางที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ผู ก ขาดหรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ การแข่ ง ขั น นโยบาย
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมและผลของ
นโยบายต่ อ กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า และ
กฎหมายทรัพย์สิ น ทางปั ญ ญา มาตรการป้ อ งกั น
การจากัดการแข่งขันโดยไม่เ ป็นธรรมในกฎหมาย
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของไทยและต่ า งประเทศ
รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

90
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระที่ปรับปรุง
กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาในภาคอุตสาหกรรม
Anti- monopoly policy and trade
competition law of Thailand, trade monopoly and
its impacts, types of conducts leading to unfair
competition, enforcement of trade competition
law, abuse of intellectual property rights leading
to monopoly or having an adverse effect on
competition, innovation policy and its impact on
trade competition law and intellectual property
law, measures for preventing an unfair restriction
on competition in the Thai intellectual property
laws and other countries including ASEAN
countries, interaction between trade competition
law and intellectual property rights in industrial
sectors.
100762 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย เปิดรายวิชาใหม่
ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Rules on Conflict of Laws
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การขั ด กั น ของกฎหมาย
นิ ติ สั ม พั น ธ์ ข องเอกชนตามกฎหมายเอกชนที่ มี
ลั ก ษณะระหว่ า งประเทศ หลั ก ทั่ ว ไปว่ า ด้ ว ยการ
ขัดกันของกฎหมาย และการแก้ปัญหาการขัดกัน
ของกฎหมายในเรื่ อ งต่ า ง ๆ การขั ด กั น ของเขต
อานาจศาลและการย้อนส่ง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ขัดกันของกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ขัดกันแห่งกฎหมาย
Theories on conflict of laws, legal
relations under private law with international
characteristics, general principles of conflict of
laws and its solutions to the problem of conflict of
law, conflict of jurisdictions and renvoi, rules of the
conflict of laws under Act on Conflict of Laws

100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ
3 (2-2-5)
Comparative Investment Law

เปิดรายวิชาใหม่
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100706 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
1(1-0-2)
English for Legal Research
การอ่ า นกฎหมาย กฎข้ อ บั ง คั บ ค า
พิพากษา รายงาน บทความและหนังสือกฎหมาย
เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ความหมายและการใช้ ค าและ
ศัพท์ทางกฎหมาย เขียนบทความและรายงานทาง
กฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ การใช้และความเข้าใจ
มาตรฐานระบบการอ้างอิงเอกสารที่ใช้ในการเรียน
กฎหมาย การร่างเอกสารทางกฎหมายและสัญญา
ที่เกี่ยวกับการวิจัยทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ
Reading law, regulations, case law, law
reports, law journals, and legal text books in
English, meaning and use of words and
vocabularies in legal context, writing law article
and essay in English, using and understanding
standard for citation of legal study, drafting legal

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ย วกับ
การลงทุนทางตรง เปรีย บเทีย บระหว่า งกฎหมาย
การลงทุ น ของไทยกั บ กฎหมายการลงทุ น ของ
ต่ า งประเทศ เปรี ย บเที ย บการคุ้ ม ครองและการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ
โดยประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง ออกการลงทุ น
เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายลงทุนในไทยกับ
ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น
สนธิสัญญาระหว่า งประเทศทวิภาคี และพหุภาคี
เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ประเด็ น ปั ญ หาด้ า นกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุน
Concepts, policies and laws related to
direct investment, comparison between Thai
investment law and investment law of other
countries, comparison of protection and promotion
of inward and outward investment by host country
and home country of investment, comparison of
enforcement of investment law in Thailand and
other countries including ASEAN countries,
bilateral and multilateral investment treaties;
issues pertaining to laws on investment

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา
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documents and contracts relating to legal research
in English
100713 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative of Law of Evidence
หลั ก การของกฎหมายพยานหลั ก ฐาน
เปรี ย บเที ย บหลั ก กฎหมายลั ก ษณะพยานภายใต้
กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่ใช้ระบบวิธี
พิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน หลักการรับ
ฟั ง และหลั ก การชั่ ง น้ าหนั ก พยานหลั ก ฐานของ
กฎหมายลั ก ษณะพยาน บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความแพ่ ง และประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา กระบวนการการสืบค้นและ
แสวงหาพยานหลักฐาน
Principles of evidence law, comparison
between evidence law of Thailand and other
countries in both area of procedures of accuse and
inquiry systems, principles of hearing and
weighing evidences under evidence law,
provisions relating to law of evidence under Civil
Procedure Code and Criminal Procedure Code,
processes of investigation and discovery of
evidence
100731 กฎหมายธุรกิจขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Business Law
ลั ก ษณะขององค์ ก รธุ รกิจสมั ย ให ม่
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและการจัดการของ
ผู้บริหาร สิทธิของผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ถือหุ้นข้า งมากและข้า งน้อย และความรับผิดชอบ
ของบริษัทต่อสังคม การขยายและครอบงากิจการ
การจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือของบริ ษัท
จากัด บริษัทมหาชนจากัด และองค์กรร่วมทุนเพื่อ
ประกอบธุรกิจ
Characteristic of modern business
enterprise, law relating to authority,
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100722 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative of Law of Evidence
หลั ก การของกฎหมายพยานหลั ก ฐาน
เปรี ย บเที ย บหลั ก กฎหมายลั ก ษณะพยานภายใต้
กฎหมายไทยและกฎหมายต่ า งประเทศ รวมทั้ ง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบ
กล่ า วหาและแบบไต่ ส วน หลั ก การรั บ ฟั ง และ
หลั ก การชั่ ง น้ าหนั ก พยานหลั ก ฐานของกฎหมาย
ลั ก ษณะพยาน บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา กระบวนการการ สื บ ค้ น และแสวงหา
พยานหลักฐาน
Principles of evidence law, comparison
between evidence law of Thailand and other
countries including ASEAN countries in both area
of procedures of accuse and inquiry systems,
principles of hearing and weighing evidences
under evidence law, provisions relating to law of
evidence under Civil Procedure Code and Criminal
Procedure Code, processes of investigation and
discovery of evidence
100732 ก ฎ ห ม า ย ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น แ ล ะ บ ริ ษั ท
เปรียบเทียบ
3 (2-2-5)
Comparative Company and Partnership
Law
ลั ก ษณะของห้ า งหุ้ น ส่ ว นและ บริ ษั ท
กฎหมายเกี่ ย วกั บ อ านาจ หน้ า ที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและการจั ด การของ
ผู้บริหาร สิทธิของผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ถือหุ้นข้า งมากและข้า งน้อย ความรับผิดชอบของ
บริษัทต่อสังคม การควบกิจการ หลักการและการ
บังคับใช้กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ เปรียบเทียบกฎหมายห้าง
หุ้ น ส่ ว นแ ละ บริ ษั ททั้ งข องประ เ ทศไทย และ

สาระที่ปรับปรุง

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ/
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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responsibilities and liabilities of directors and
executive management, rights of shareholders,
relationship between majority of shareholders and
minority of shareholders, corporate social
responsibility, extension and takeover of business,
operating subsidiary in business group, limited
companies, public company limited, and joint
venture company for business

100714 ก ฎ ห ม า ย วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ว า ม อ า ญ า
เปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative Criminal Procedure
แนวคิ ด และทฤษฎี ข องกฎหมายวิ ธี ส
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน อานาจของรัฐใน
การดาเนินคดีอาญา เปรียบเทียบวิธีพิจารณาความ
อาญาของประเทศที่ ใ ช้ ร ะบบกฎหมายจารี ต
ประเพณี และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรใน
ภาคพื้ น ยุ โ รป วิ เ คราะห์ ป ระวั ติ วิ วั ฒ นาการของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่าง
ๆ ผลกระทบของการบัญญัติ การตีความ และการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาที่ มี ต่อ
สังคม ประเด็นปัญหาในวิธีพิจารณาความอาญา
และการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Concepts and theories of procedural law
in relation to citizen’ s rights, power of state in
handling criminal cases, comparison of criminal
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สาระที่ปรับปรุง
ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น
ปัญหาปัจจุบันของกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท
การกากับดูแ ลกิจการในกฎหมายบริษั ท บทบาท
และความส าคั ญ ของกฎหมายห้ า งหุ้ น ส่ ว นและ
บริษัทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
Characteristic of the company and
partnership, laws relating to the authority,
responsibilities and liabilities of directors and
executive management, rights of shareholders,
the relationship between the majority of
shareholders and the minority of shareholders;
corporate social responsibility, takeover of
business, principles and enforcement of company
and partnership law in Thailand and other
countries, comparison between company and
partnership law of Thailand and other countries
including ASEAN countries, current issues in
company and partnership Law, corporate
governance in company law, role and importance
of company and partnership law in economic
development
100751 ก ฎ ห ม า ย วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ว า ม อ า ญา ปรับคาอธิบาย
เปรียบเทียบ
3(2-2-5) รายวิชา
Comparative Criminal Procedure
แนวคิ ด และทฤษฎี ข องกฎหมายวิ ธี ส
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน อานาจของรัฐ
ในการดาเนินคดีอาญา เปรีย บเทีย บวิธีพิจ ารณา
ความอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารี ต
ประเพณี และระบบกฎหมายลายลักษณ์อัก ษรใน
ภาคพื้ น ยุ โ รป รวมทั้ ง กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
วิ เ คราะห์ ป ระวั ติ วิ วั ฒ นาการของกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความอาญาไทยในยุ ค สมั ย ต่ า ง ๆ
ผลกระทบของการบัญญัติ การตีความ และการ
บังคับใช้กฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญาที่ มี ต่ อ
สังคม ประเด็นปัญหาในวิธีพิจารณาความอาญา
และการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Concepts and theories of procedural law
in relation to citizen’ s rights, power of state in
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procedures employed in common law and civil law
countries in Europe, analysis of history and
development of Thai criminal procedural law in
different period, impact of enactment of procedural
law and enforcement of criminal procedure on
society, current issues in criminal procedures and
enforcement of criminal procedure law

100716 ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative Law on Environment and
Natural Resource
ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทีย บของกลุ่มประเทศ
อาเซียน เปรียบเทียบระบบกฎหมาย ประวัตศิ าสตร์
กฎหมาย ระบบศาล และเนือ้ หาและวิธีพิจารณาอัน
เ กี่ ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติของไทยและต่างประเทศ
Comparison of law and policies
concerning environmental and natural resources in
ASEAN counties, comparison of legal system, legal
history, court system, and substantive and
procedural environmental and natural resource law
in Thailand and other countries

100721 กฎหมายพาณิชย์นาวีขั้นสูง 3(2-2-5)
Advanced Maritime Law
แนวคิ ด และหลั ก เกณฑ์ ท างกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การเดิ น เรื อ และกิ จ การทางทะเล การ
ละเมิดและข้อพิพาทจากกิจการทางทะเล การกัก
เรือ ความสัมพันธ์ระหว่า งอานาจรั ฐกั บเอกชนใน
ภาคมหาชน และความสั ม พั น ธ์ ใ นภาคเอกชน
ระหว่ า งเอกชนและเอกชน การวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ พิ พ าท
เกี่ยวกับการเดินเรือและกิจการทางทะเล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระที่ปรับปรุง
handling criminal cases, comparison of criminal
procedures employed in common law and civil law
countries in Europe including ASEAN countries,
analysis of history and development of Thai
criminal procedural law in different period, impact
of enactment of procedural law and enforcement
of criminal procedure on society, current issues in
criminal procedures and enforcement of criminal
procedure law
100744 ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ปรับคาอธิบาย
ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ
รายวิชา
3(2-2-5)
Comparative Law on Environment and
Natural Resource
ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบของกลุ่มประเทศ
อาเซียน เปรียบเทียบระบบกฎหมาย ประวัตศิ าสตร์
กฎหมาย ระบบศาล และเนือ้ หาและวิธีพิจารณาอัน
เ กี่ ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องไทยและต่ า งประเทศ
รวมทั้งประเทศในกลุม่ อาเซียน
Comparison of law and policies
concerning environmental and natural resources in
ASEAN counties, comparison of legal system, legal
history, court system, and substantive and
procedural environmental and natural resource
law in Thailand and other countries including
ASEAN countrie
ปิดรายวิชา
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Philosophy and theories of Maritime Law,
tort and disputation on maritime activities,
embargo, relations between authority of state and
people in term of public section, relations between
private persons, and adjudicate on maritime
disputation
100722 กฎหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศขั้ น สู ง
3(2-2-5)
Advanced International Trade Law
วิเคราะห์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม กากับการนาเข้าและ
ส่งออกของไทยในกรณีสินค้าทั่วไปและกรณีเฉพาะ
กฎหมายและพิธีการทางศุ ลกากร หลักกฎหมาย
การค้าของต่างประเทศภายใต้ความตกลงทางการ
ค้าระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
และองค์ ก ารการค้ า โลก หลั ก การการเปิ ด เสรี
ทางการค้า และการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม และ
ความตกลงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความตกลงว่ า ด้ ว ย
อุ ป สรรคทางเทคนิ ค ต่ อ การค้ า การอุ ด หนุ น และ
มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดและการต่อต้านการ
ทุ่ ม ตลาด กฎเกณฑ์ แ ละกฎระเบี ย บทางการค้ า
บริการระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลก
Analysis of International Trade Law, law
on controlling and supervision of import and export
from Thailand in both general and specific goods,
law and procedures on customs, legal principles in
trade law of other countries under trade
agreements of GATT and WTO, principles of trade
liberalization and promotion of fair trade, and
related arrangements such as technical barriers to
trade, subsidies and countervailing measures,
dumping and anti- dumping, WTO rules and
regulations on international trade in services
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100732 กฎหมายว่า ด้วยการระงั บข้ อพิ พาททาง 100753 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธี
ธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ 3(2-2-5)
ระงับข้อพิพาททางเลือก
3(2-2-5)
Law on Settlement of Commercial
Law on Conflict Management and
Disputes and Arbitration
Alternative Dispute Resolution

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปรับชื่อวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ/
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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ความสาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้ นจาก
ข้อพิพาททางธุรกิจในลักษณะต่า ง ๆ รูปแบบและ
เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าททาง
ธุรกิจ ทฤษฎี หลักกฎหมายและเทคนิควิธีที่นามาใช้
ในการระงั บ ข้ อ พิ พ าททางธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะรู ป แบบ
วิวัฒนาการของอนุญาโตตุลาการ ข้อดีและข้อเสีย
ของวิธีการอนุ ญาโตตุลาการ ข้อพิจารณาในการ
เจรจาและยกร่ า งสั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการ การ
เ ลื อ ก ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ส ถ า น ที่ ส า ห รั บ ก า ร
อนุ ญ าโตตุ ล าการ กฎหมายอนุ ญ าโตตุ ล าการใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
Importance and impacts arising from
various commercial disputes, models and reasons
for choosing alternative method in settling
commercial disputes, theories, principles and
techniques applied in course of settlement of each
type of commercial disputes, evolution of
arbitration, advantages and disadvantages of
arbitration, consideration in negotiation and
drafting arbitration contracts, choice of law and
place for arbitration, law of arbitration at national
and international levels
100741 กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Intellectual Property law
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้
ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาของไทย เช่ น กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ กฎหมาย
สิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมาย
ความลั บ ทางการค้ า กฎหมายคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช
กฎหมายคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ และ
กฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม เปรียบเทียบ
ก ฎ ห ม า ย ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ข อ ง ไ ท ย กั บ
ต่างประเทศ ขอบเขตการให้ความคุ้มครองและการ
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อยกเว้นการ
ละเมิ ด การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาในรู ป ของสั ญ ญา การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
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เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมาย
อาญาเกี่ ย วกั บ การจั ด การความขั ด แย้ ง วิ ธี ก าร
ระงั บ ข้ อ พิ พ าททางเลื อ กในประเทศไทยและ
ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น
รู ป แบบการจั ด การความขั ด แย้ ง โดยเน้ น การ
หลี ก เลี่ ย ง การเจรจาต่ อ รอง การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ
พิ พ าท อนุ ญ าโตตุ ล าการ การฟ้ อ งร้ อ ง การ
เผชิ ญ หน้ า อย่ า งสั น ติ กฎเกณฑ์ แ ละกฎข้ อ บั ง คั บ
เกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก หลักการ
เจรจาต่อรอง กฎเกี่ย วกับการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท
กฎหมายอนุ ญ าโตตุ ล าการ และการพิ จ ารณา
พิพากษาโดยศาล
Comparison of philosophy and theories
of criminal law on conflict management,
alternative dispute resolution in Thailand and other
countries including ASEAN countries, models of
conflict management emphasizing on avoidance,
negotiation, arbitration, litigation, non- violence
confrontation, rules and regulations concerning
alternative dispute resolution, principle of
negotiation, rules of mediation, arbitration law and
litigation
100773 ก ฎ ห ม า ย ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า
เปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative Intellectual Property law
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้
ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศและกฎหมายทรั พ ย์สิน
ทางปั ญ ญาของไทยโดยเน้ น กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์
กฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้า
เปรียบเทียบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
กั บ ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น
เปรียบเทียบขอบเขตการให้ความคุ้มครองและการ
ละเมิดสิทธิ ใ นทรัพย์ สิ น ทางปั ญ ญา เปรีย บเที ย บ
ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด เปรี ย บเที ย บการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาในศาลทรัพย์สิน ทางปั ญ ญา
และการค้าระหว่างประเทศ

สาระที่ปรับปรุง

ปรับชื่อวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ/
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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ทางปัญญาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ
Protection of intellectual property under
international agreements and Thai intellectual
property law such as copyright law, patent law,
trademark law, trade secret law, plant variety
protection law, geographical indication protection
law, and law on protection of layout- designs of
integrated circuits, comparison between Thai
intellectual property law and law of other
countries, scope of protection and infringement of
intellectual property rights, exceptions, licensing
under licence agreement, enforcement of
intellectual property law, procedure for intellectual
property cases in Intellectual Property and
International Trade Court

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Protection of intellectual property under
international agreements and Thai intellectual
property law emphasizing on copyright law,
patent law, and trademark law, comparison
between Thai intellectual property law and law of
other countries including ASEAN countries,
comparison of scope of protection and
infringement of intellectual property rights,
comparison of exceptions, comparison of
enforcement of intellectual property law and
procedure for intellectual property cases in
Intellectual Property and International Trade Court

สาระที่ปรับปรุง
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100742 กฎหมายเทคโนโลยี ส ารสนเทศขั้ น สู ง
3(2-2-5)
Advanced Information Technology Law
สั ง คมข้ อ มู ล ข่ า วสาร พั ฒ นาการทาง
กฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริ ห ารควบคุ ม ด้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและอิ น เทอร์ เ น็ ต ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาและอินเทอร์เน็ต อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และประเด็ น อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information society, development of law
and regulations relating to information technology,
internet governance, human rights and internet,
Intellectual property and Internet, computer crime,
electronic commerce, and contemporary issues
relating to law on information technology
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สาระที่ปรับปรุง
ปิดรายวิชา
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100715 กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ขั้ น สู ง
3(2-2-5)
Advanced Civil Procedure
แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีส
บั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ ข้ อ พิ พ าทและสิ ท ธิ ท างแพ่ ง และ
พาณิชย์ รูปแบบองค์กรในการยุติข้อพิพาทประเภท
ต่างๆ วิเคราะห์นิติปรัชญาขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของ
การให้ ค วามยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง ผลกระทบของ
กฎหมายวิธีสบัญญัติและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การพาณิชย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
กฎหมายวิ ธี ส บั ญ ญั ติ ประเด็ น ปั ญ หาในวิ ธี ก าร
พิ จ ารณาความแพ่ ง และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
วิธีการพิจารณาความแพ่ง
Concepts and theories of civil procedure
concerning dispute and right in civil and
commercial cases, forms of organization
responding to settle various disputes, analysis of
legal philosophy relating to justice in civil cases
from fundamental level to advanced degree, effect
of civil procedure law in economic development
and commercial, international corporation in civil
procedure law, current issues in civil procedure
and enforcement of civil procedure law
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สาระที่ปรับปรุง
100752 กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ขั้ น สู ง ปรับชื่อวิชา
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษ
Advanced Civil Procedure Law
แนวความคิดและทฤษฎี ของกฎหมายวิธี
สบัญญัติ เกี่ยวกับข้อพิพาทและสิทธิทางแพ่งและ
พาณิชย์ รูปแบบองค์กรในการยุติข้อพิพาทประเภท
ต่า ง ๆ วิเ คราะห์นิติปรัชญาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
ของการให้ความยุติธรรมทางแพ่ง ผลกระทบของ
กฎหมายวิธีสบัญญัติและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การพาณิชย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้า น
กฎหมายวิ ธี ส บั ญ ญั ติ ประเด็ น ปั ญ หาในวิ ธี ก าร
พิ จ ารณาความแพ่ ง และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
วิธีการพิจารณาความแพ่ง
Concepts and theories of civil procedure
concerning dispute and right in civil and
commercial cases, forms of organization
responding to settle various disputes, analysis of
legal philosophy relating to justice in civil cases
from fundamental level to advanced degree,
effect of civil procedure law in economic
development and commercial, international
corporation in civil procedure law, current issues
in civil procedure and enforcement of civil
procedure law
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ผลงานวิจัย
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หน้า 1-17.
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Panarairat Srichaiyarat, Lisa Bliss, Witoon Taloodkum ( 2 0 1 5 ) . “ Clinical Legal Education in
Thailand,” in Shuvro Sarker (ed.) Clinical Legal Education in Asia Accessing Justice for
the Underprivileged. New York: Palgrave Macmillan. [ISBN : 978-1-349-55631-1],
249 page (p.159-176).
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หลากหลายทางชีวภาพ: กรณีการอนุรักษ์พ้ืนที่มอ่ นหินเขียว ชุมชนห้วยยางขาม พะเยา. ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, หน้า 21462161. 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
นิภาภรณ์ ลาภเสถียร และ ดร.ธิติ ไวกวี. (2560). มาตรการในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ในกิจกรรมการควบคุมและกาจัดแมลงและสัตว์พาหะนาโรคในการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แนวคิดสิทธิในการดารงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศที่ดี . ใน รายงานสืบเนื่องการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลาปาง นาทางประชาชน พัฒนาสู่
สากล, หน้า 308-323. 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง.
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