หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๕๘)

คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

สารบัญ

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
หมวดที๗่ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ก

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร

ภาคผนวก ข
ขอบังคับ ประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีฯลฯ
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ (๒)
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ (๓)
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
-ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการโอนและการเทียบโอนฯลฯ(ฉบับที่ ๒)
-ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการปฏิบัติศาสนกิจ
-ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการปฏิบัติงานบริการสังคม
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ภาคผนวก ค

ประวัติและผลงานอาจารยหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร

ภาคผนวก ง

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยกรางหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตรครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
- รายงานการประชุมคณะทํางานยกรางหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
-มติคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

หนา
๑
๖
๘
๒๒
๔๑
๔๒
๔๓
๔๗

๔๙

๖๕
๗๗
๗๘
๘๐
๘๔
๘๗
๘๙
๙๓
๙๗
๙๘

๑๐๖
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๒
๑๑๕
๑๑๘

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws Program
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อยอ (ไทย): น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Laws
ชื่อยอ (อังกฤษ): LL.B.
๓. วิชาเอก
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวน ๑๕๐ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป
๕.๒ ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
๕.๓ การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒ เปดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
๖.๓ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๔ คณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๕ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑

๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สูต รมีค วามพร อมเผยแพรคุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๐
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูที่จบปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร สามารถที่จะดํารงสมณเพศหรือดํารงตําแหนงเจาอาวาส พระ
สังฆาธิการได และสามารถทํางานไดทั้งภาครัฐและเอกชน กลาวคือ
๑) ขาราชการตุลาการในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
๒) ขาราชการอัยการ
๓) เจาพนักงานตํารวจ
๔) ทนายความ
๕) นิติกรในสวนงานของภาครัฐ
๖) ที่ปรึกษากฎหมาย
๗) พนักงานเจาหนาที่ฝายปกครอง
๘) นักวิชาการหรือนักวิจัยดานกฎหมาย
๙) ผูพิพากษา
๑๐) อัยการ
๑๑) อาจารยสาขานิติศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา
๑๒) อาชีพอื่นๆ
การศึกษาตอ
หลังจากสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตรแลว สามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโท
หรือเอก สาขาวิชานิติศาสตร ไดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๒

๙. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

อาจารย

พระสิทธินิติธาดา*
(พ.ต.ท.ดร.ชลัช โชติทตฺโต)
๓-๒๖๐๔-๐๐๔๗๓-๔๘-๑

อาจารย

ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ*
๓-๑๐๐๕-๐๓๑๒๑-๘๓-๙

อาจารย

นายสมศักดิ์ สุกเพ็ง*
๓-๑๐๐๒-๐๓๖๗๔-๔๕-๐

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร)
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

๒๕๔๘
๒๕๕๒
๒๕๕๕
๒๕๒๒
๒๕๒๒
๒๕๔๓
๒๕๔๖
๒๕๕๐
๒๕๕๕
๒๕๕๑
๒๕๕๔

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน คือภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในหลายดานทั้งในดาน
ผลกระทบที่เปนโอกาสและขอกําจัดตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งแนวโนมของบบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญมีอยู สองประการที่สําคัญ
๑๑.๑.๑ การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินของโลก สงผลใหการ
เคลื่อนยายเงินทุน สินคาและบริการ รวมทัง้ คนในระหวางประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น ประกอบกับการ
กอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอินเดียเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก สงผลให
ประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลักดันใหมีผูผลิตในประเทศ
ปรับตัวใหสามารถแขงขันไดบนฐานความรู ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความเปนไทย นอกจากนั่นปญหา
ความมาสมดุลทางเศรษฐกิจของโลกที่สะสมมานาน และการขยายตัวของกองทุนประกันความเสี่ยงจะสราง
ความผันผวนตอระบบการเงินของโลก จึงมีความจําเปนตองยกระดับการกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ และการเตรียมตัวความพรอมตอการผันผวนของคาเงินและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก
๑๑.๑.๒ การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี อย างก าวกระโดด ความก าวหนา อย างรวดเร็ว ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชีวภาพ ฯลฯ สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาส
และภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมความพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต
โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคกรความรูอยางเปนระบบทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการ
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๓

ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานรวมกับจุดแข็งของประเทศไทย อาทิ สรางความเชื่อมโยง
เทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ มีการบริหาร
จัดการลิขสิทธิ์และสิทธิ์บัตรและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบงปน
ผลประโยชนที่เปนธรรมกับชุมชน
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ดังที่กลาวมาแลววาเทคโนโลยีและวิทยาการไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอม
สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของทุกๆคน สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสามประการ คือ
๑๑.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม การแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดน
ทําใหการดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพุงประสงคเปนไปอยางลําบากมากขึ้น สงผลใหเกิด
ปญหาขึ้นมากมาย เชนปญหาการกอการรายขามชาติ การคายาเสพติด ความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ
๑๑.๒.๒ การเคลื่อนยายคนอยางเสรี ความกาวหนาของเทคโนโลยีการศึกษาการขนสงและกระแส
โลกาภิวัตนสงผลใหมีการเดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยว และการทําธุรกิจในที่ตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของบุคลากรที่มีองคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ ในขณะที่กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวกับการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจมุง สูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและผูประกอบการเพื่อไป
ทํางานตางประเทศไดสะดวกขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงตองคํานึงถึงมาตรการทั้งดานการสงเสริมคนไป
ทํางานตางประเทศ การควบคุมดูแลคนตางชาติที่เขามาทํางาในประเทศ และมาตรการรองรับผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะปญหาที่จะกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
๑๑.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนประชากรโลกที่มากขึ้น
ไดสรางแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกใหเสื่อมโทรมลง สงผลกระทบตอความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบอครั้งขึ้น รวมทั้งการเกิดการระบาดและแพรเชื้อ
โรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมๆ เปนเหตุใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศและสนธิสัญญาเพื่อใหมีการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโลกในประเด็นตางๆ รวมกัน (สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณดงั กลาว ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศั ก ยภาพและสามารถปรั บ เปลี่ ย นได ต ามวิ วั ฒ นาการของสภาพเศรษฐกิ จ ความเจริ ญ ก า วหน า ทาง
วิทยาศาสตรและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม โดยมุงวัตถุประสงคในการผลิตนักกฎหมายที่
มีความรูคุณธรรมและมีวิสัยทัศนกวางไกลเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหสามารถยืนหยัดไดในสังคมโลก
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาคนในทองถิ่นใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับและปรับใหเขากับความเปลี่ยนแปลงนั้นมีความ
สอดคลองกับพันธกิจในการจัดการเรียนรูที่มุงเนนการใหความรู พัฒนาสรางองคความรูตลอดจนพัฒนา
ความรูใหมเพื่อแกปญหาทองถิ่น และมีการวิจัยชุมชนเพื่อใหเกิดการรวมมือและเรียนรูที่จะผสมผสาน
วิทยาการสมัยใหมกับภูมิปญญามาใชในการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และมีการใหบริการทางวิชาการกับ
ชุมชนผานกระบวนการจัดการเรียนรู และการเรียนรูรวมกัน นอกจากนี้ไดมีการสงเสริม ทํานุบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมของนิสิต การนําเสนอผลงานทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอยางตอเนื่อง
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สาขาวิชานิติศาสตรไดดําเนินการวางหลักสูตรและแผนการเรียนเสนอแนะเพื่อใหเปนไปตามแผน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดวิชาชีพวิชาบังคับและวิชาชีพเลือกใหมีความสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิ ท ยาลั ย ผลกระทบจากสถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศในการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร
สมัยใหม พัฒ นาจิตใจและสัง คม และมุงธํารงปณิธานในการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนคนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ การจัดการศึกษาและ
วิจัยดีอยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ และบริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งสงเสริม
พระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหคงไวสืบไป
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๑๓.๒ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ วิชาการเมืองกับการปกครองของไทย วิชามนุษยกับสังคม วิชากฎหมาย
ทั่วไป วิชามนุษยกับสิ่งแวดลอม วิชาเหตุการณโลกปจจุบัน
รายวิชาที่เปดสอนใหกับนิสิตคณะหรือสาขาวิชาอื่น เชน สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ไดแก รายวิชากฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายปกครอง
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดาน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร
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หมวดที่ ๒
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑. ปรัชญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความ
มุงมั่นในการผลิต บัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ และความสามารถดานการจัดการตามหลักพุทธธรรมและ
ทฤษฎีการจัดการสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของแนวคิด “พัฒนาความรู เคียงคูคุณธรรม
เปนผูนําดานกฎหมาย” พรอมทั้งสงเสริมใหสามารถประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อแกปญ
 หา
และพัฒนาสังคมและประเทศตอไป
๑.๒ ความสําคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต มี ค วามมุ ง หมายผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางด า นนิ ติ ศ าสตร ใ ห มี ค วามรู
ความสามารถและประสบการณทางดานกฎหมายแขนงตางๆ สามารถนําความรูความสามารถที่ไดรับไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับทองถิ่นในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นสามารถดําเนินการและ
ตัด สิน ใจในกิจการของทองถิ่น ไดเองอยางมี ประสิทธิ์ภ าพ บัณฑิ ต ทีสําเร็ จการศึก ษาเปน ผู มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกและรับผิดชอบในการชวยเหลือสังคมและพัฒนาสังคม โดยการชวยปกปอง พิทักษ
รักษาสิทธิประโยชนของประชาชนสวนรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งใหการชวยเหลือปกปองและรักษาสิทธิ
ประโยชนของผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความรับผิดชอบตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ตลอดจนการมีสว นรวมในการปกครองประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๓.๑ เพื่อผลิตบุคลากรทางดานนิติศาสตรใหมีความรู ความสามารถและประสบการณทางดาน
กฎหมายแขนงตางๆ และสามารถนําความรูความสามารถที่ไดรับไปประยุกตใหใหเหมาะสมกับทองถิ่นใน
การแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น
๑.๓.๒ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกและรับผิดชอบในการ
ชวยเหลือสังคม การพัฒนาสังคม โดยการชวยปกปองพิทักษรักษาสิทธิประโยชนของประชาชนสวนรวม
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหการชวยเหลือปกปองและพิทักษสิทธิประโยชนของผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นนอกจากนี้ใหมีความรับผิดชอบในวิชาชีพกฎหมาย มีความรับผิดชอบตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ตลอดจนการมีสวนรวมในการปกครองประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีวิชาชีพเกี่ยวของกับกฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพตางๆ ใหมีความรู
ความสามารถและประสบการณ ทางกฎหมาย ตลอดจนฝ กฝนให สามารถใช วิช ากฎหมายใหถู กต อ ง
เหมาะสมแกกรณี โดยรูจักใชเหตูผล เขาใจ สาระผลสําคัญและเจตนารมณของกฎหมาย รวมทั้งสามารถนํา
ความรู ความสามารถและประสบการณไปพัฒนาวิชาชีพของตนเอง พัฒนาสังคมสวนรวม
๑.๓.๔ เพื่อผลิตบุคลลากรทางดานนิติศาสตรสําหรับคณะสงฆ เนื่องจากคณะสงฆยังขาดบุคลากรที่
มีความรูความเชีย่ วชาญในดานนิติศาสตร และเพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในกรอบของการศึกษา (๕ ป)
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
๑. ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ๑. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย ๑. สามารถเปรียบเทียบหลักสูตร
ส า ข า วิ ช า นิ ติ ศ า ส ต ร ใ ห ไ ด ตามมาตรฐานของ สกอ. และ กับ มาตรฐานสํานักอบรมศึกษา
มาตรฐานไมต่ํากวา สกอ.กําหนด องคกรวิชาชีพทางกฎหมาย
กฎหมายแห ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา
๒. กระตุ น ใหนั กศึ กษาเปน ผูใ ฝ ๒. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป
และมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขอย า ง
เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ติ แ ละพั ฒ นา ๓. หลักสูตรตองมีเนื้อเหมาะสม สม่ําเสมอใหสอดคลองกับสภาพ
ความรู ความสามารถในวิ ช า ทั้ ง ทางด า นทฤษฏี แ ละปฏิ บั ติ เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง
และมีกิจกรรม ทางวิชาการที่จะ ไป
กฎหมายอยูเสมอ
๓. มีการตรวจสอบและปรับปรุง ชวยใหนักศึกษาสามารถติดตาม ๒. จํ านวนอาจารย แ ละประวั ติ
หลักสูตรอยูเสมอเปนประจํา
ขาวสารทันสมัยไดจากการเรียนรู การทํ า งาน การวิ จั ย และการ
๔. ประเมินมาตรฐานของหักสูตร ดวยตนเอง
ฝกอบรมของอาจารย
๔. ผลั ก ดั น ให อ าจารย ต อ งจบ ๓. ผลการประเมินการเรียนการ
เปนระยะๆ
ปริ ญ ญาโทหรื อ สู ง กว า และมี สอนของอาจารย ห ลั ง จบภาค
ความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมาย การศึกษา
เฉพาะ
๔. หลั ก สู ต รมี ก ารประเมิ น โดย
๕. สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให คณะกรรมการวิชาการภายในทุก
อาจารย แ สวงหาประสบการณ ๔ ป
และความเชี่ยวชาญ ทั้ งภายใน ๕. มีการสํารวจความพึงพอใจใน
และภายนอกประเทศ
หลักสูตรจากบัณฑิต
๖ . ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการวิชาการภายใน ๒
ปและภายนอกทุก ๔ ป
๗. จั ด รวบรวมฐานข อ มู ล ของ
นักศึกษา อาจารย อุปกรณสอน
และวิ จั ย งบประมาณ ความ
ร ว มมื อ ทางวิ ช าการ ผลงาน
ตีพิมพของแตละภาคการศึกษา
เพื่อเปนขอมูลในการประเมิน
๘. สํ า รวจความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรที่สําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ท ร า บ ถึ ง
ประสบการณความพึง พอใจตอ
การเรียนการสอนและหลักสูตร

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๗

หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา

๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร: ระบบทวิภาค ๑ ปการศึกษามี ๒ ภาคการศึกษา ไดแก ภาค
การศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒
๑.๑.๑ ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนได โดย
มีจํานวนชั่วโมงเรียนเทียบเคียงเทาภาคการศึกษาปกติ
๑.๑.๒ ใชระบบหนวยกิตโดยคิดหนวยกิต ตามระบบการศึกษาแบบทวิภาค ดังนี้
- รายวิชาภาคทฤษฏี ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาหนวยกิตเทากับ ๑ หนวยกิต
- รายวิชาภาคปฏิบัติ ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี
คาหนวยกิตเทากับ ๑ หนวยกิต
- การฝกประสบการณวิชาชีพ ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา
หนวยกิตเทากับ ๑ หนวยกิต
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร

๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – เมษายน
๒.๒ การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
๒.๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

๒.๓.๑ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาที่เปนพระภิกษุ/สามเณร
๑) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
๒) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) หรือ ตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๔) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได ยกเวนสาขานิติศาสตร
๒.๓.๒ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาที่เปนคฤหัสถ
๑) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
๒) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) หรือ ตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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๘

๔) มีวุฒกิ ารศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได ยกเวนสาขานิติศาสตร

๒.๔ ปญหาของนิสิตแรกเขา
๒.๔.๑ นิสิตไมเขาใจหลักการศึกษาคน ควาในหลักสูตรนิติศาสตร และการวัดผลมีความแตกจาก
หลักสูตรอื่น
๔.๒.๒ นิสิตไมขยันในการเรียนเนื่องจากรายวิชาที่ตองวิเคราะหขอกฎหมาย
๒.๕ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ ๒.๔
๒.๕.๑ มีการจัดหลักสูตรเรียนปรับวิชาพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนิสิตที่เขามาศึกษาใหมในหลักสูตร
สาขาวิชานิติศาสตร
๒.๕.๒ จัดอบรมเสริมดานนิติศาสตรใหกับนิสิต และทางคณะไดจัดใหมีการติดตามดูแลโดยอาจารยที่
ปรึกษาและอาจารยประจําสาขาวิชา
๒.๕.๓ หลักสูตรนิติศาสตร มีกลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา โดยจัดโครงการทบทวนโคง
สุดทายใหกับนิสิตกอนสอบปลายภาคเรียน
๒.๖ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
จํานวนนิสิต
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ชั้นปที่ ๑
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ชั้นปที่ ๒
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ชั้นปที่ ๓
๑๐๐
๑๐๐
ชั้นปที่ ๔
๑๐๐
รวม
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
คาดวาจะจบการศึกษา
๑๐๐
*หมายเหตุ : จํานวนในตารางกําหนดเฉพาะในสวนกลาง

๒๕๖๒
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๔๐๐
๑๐๐

๒.๗ งบประมาณตามแผน
๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คาบํารุงการศึกษา

๒๕๕๘
๗๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙
๗๕๐,๐๐๐

๒๕๖๐
๘๐๐,๐๐๐

คาลงทะเบียน

๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

๓,๒๕๐,๐๐๐

๒.๖.๒ งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท)
หมวดเงิน

๒๕๕๘

๑. คาใชจายบุคลากร
๘,๐๐๐,๐๐๐
๒. คาใชจายดําเนินงาน
๒,๐๐๐,๐๐๐
๓. ทุนการศึกษา
๔. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
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๒๕๖๑
๘๕๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๙๐๐,๐๐๐

ปงบประมาณ
๒๕๖๐

๒๕๕๙
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ก. งบดําเนินการ
๘,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๙

ข. งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
รวม (ข)
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
รวม (ก) + (ข)
๑๐,๑๐๐,๐๐๐ ๑๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐
จํานวนนิสิต *
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
คาใชจายตอหัวนิสติ
๖,๗๐๐
๗,๔๐๐
๘,๑๐๐
๘,๘๐๐
๙,๕๐๐
*หมายเหตุ: จํานวนนิสิตรวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนิสิต xxx บาทตอป

๒.๘ ระบบการศึกษา
- แบบชั้นเรียน
๒.๙ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหนวย
กิตได ทั้งนี้ เปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการโอนและ
การเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑

๓. โครงสรางหลักสูตร

๓.๑. หลักสูตร
๓.๑.๑. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๕๐ หนวยกิต
๓.๑.๒. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเอก (เฉพาะดาน) หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแตละหมวด
และหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๑๔ หนวยกิต
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๑๕ หนวยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะดาน
๙๙ หนวยกิต
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกตดานนิตศิ าสตร
๑๐ หนวยกิต
๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร
๘๙ หนวยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
รวม
๑๕๐ หนวยกิต

๓.๒ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา

เนื้อหาสาระสําคัญในสาขาวิชานิตศิ าสตร ไดเนนผลิตบุคลากรทางดานนิติศาสตรใหมีความรูทางดาน
กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายในแขนงตางๆ ที่เกี่ยวของ มากําหนดเปนกลุม
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑๐

ความรูหลัก ซึง่ ถือวาเปนเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาและจัดการเรียนการสอนเปนกลุมวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร ดังตอไปนี้

๓.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต

นิสติ ทุกคณะตองศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต ไดแก
ก. วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ ไป
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทัว่ ไป
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบือ้ งตน
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบื้องตน
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ข. วิชาเลือก จํานวน ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกับสิง่ แวดลอม
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องตน
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชัน้ สูง
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องตน
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องตน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปนุ เบื้องตน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปนุ ชั้นสูง
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องตน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิง่ แวดลอม
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษยกับอารยธรรม
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑๑

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา
๐๐๐ ๒๔๒ พืน้ ฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๑๔ หนวยกิต
๓.๒.๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๕ หนวยกิต

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

นิสิตทุกคณะตองศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๕ หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชาภาษา
บาลีและกลุมวิชาพระพุทธศาสนา ๑๕ หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษาบาลี ๖ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
(๒)(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ
(๒)(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี
(๒)(๒-๐-๔)
ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๒
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๔
(๑)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๖
(๑)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ๗
(๑)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา
(๒)(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
(๒)(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
(๒)(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)

หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๔๔, ๐๐๐ ๑๔๕, ๐๐๐ ๑๔๖, ๐๐๐ ๒๕๔, ๐๐๐ ๓๕๖, ๐๐๐ ๔๕๗, ๐๐๐ ๒๕๙,
๐๐๐ ๒๖๑, ๐๐๐ ๒๖๒ เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

๓.๒.๒.๒ วิชาเฉพาะ ๙๙ หนวยกิต

ก. วิชาพระพุทธศาสนาประยุกตดานนิติศาสตร ๑๐ หนวยกิต
๔๐๘ ๒๐๑ นิติปรัชญาแนวพุทธ
๔๐๘ ๓๐๒ กฎหมายที่เกี่ยวกับพระสงฆ
๔๐๘ ๓๐๓ กฎหมายคณะสงฆของไทย
๔๐๘ ๔๐๔ หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย
๔๐๘ ๔๐๕ สัมมนานิติศาสตรแนวพุทธ
ข.วิชาเฉพาะสาขาวิชานิตศิ าสตร ๘๙ หนวยกิต

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๒

๔๐๘ ๒๐๖
๔๐๘ ๒๐๗
๔๐๘ ๒๐๘
๔๐๘ ๒๐๙
๔๐๘ ๓๑๐
๔๐๘ ๓๑๑
๔๐๘ ๓๑๒
๔๐๘ ๓๑๓
๔๐๘ ๓๑๔

หลักกฎหมายมหาชน
หลักกฎหมายเอกชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยสินและกฎหมายที่ดิน

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ๒ (๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
๒ (๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน

ยืม ฝากทรัพย ประนีประนอมยอมความ การพนัน ขันตอ
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยค้ําประกัน จํานอง จํานํา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัทและสมาคม
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
กฎหมายอาญา ๑
กฎหมายอาญา ๒
กฎหมายอาญา ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
กฎมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ๑
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ๒
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายการคลัง
กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

๔๐๘ ๓๑๕
๔๐๘ ๓๑๖
๔๐๘ ๓๑๗
๔๐๘ ๓๑๘
๔๐๘ ๓๑๙
๔๐๘ ๓๒๐
๔๐๘ ๓๒๑
๔๐๘ ๓๒๒
๔๐๘ ๓๒๓
๔๐๘ ๔๒๔
๔๐๘ ๔๒๕
๔๐๘ ๔๒๖
๔๐๘ ๔๒๗
๔๐๘ ๔๒๘
๔๐๘ ๔๒๙
๔๐๘ ๔๓๐
๔๐๘ ๔๓๑
๔๐๘ ๔๓๒
๔๐๘ ๔๓๓
๔๐๘ ๔๓๔
๔๐๘ ๔๓๕
๔๐๘ ๔๓๖
๔๐๘ ๔๓๗
๔๐๘ ๔๓๘ กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา
๔๐๘ ๔๓๙ กฎหมายการคาระหวางประเทศ
๔๐๘ ๔๔๐ การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
๓.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
๔๐๘ ๔๔๑ สิทธิมนุษยชน
๔๐๘ ๔๔๒ การสืบสวนและสอบสวน
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๓

๔๐๘ ๔๔๓
๔๐๘ ๔๔๔
๔๐๘ ๔๔๕
๔๐๘ ๔๔๖
๔๐๘ ๔๔๗
๔๐๘ ๔๔๘
๔๐๘ ๔๔๙
๔๐๘ ๔๕๐
๔๐๘ ๔๕๑
๔๐๘ ๔๕๒
๔๐๘ ๔๕๓
๔๐๘ ๔๕๔
๔๐๘ ๔๕๕
๔๐๘ ๔๕๖
๔๐๘ ๔๕๗
๔๐๘ ๔๕๘

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
กฎหมายศุลกากร
กฎหมายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
กฎหมายการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว

กฎหมายอาเซียน
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายรัฐสภา
กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง
กฎหมายทหาร
กฎหมายอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
นิติเวชศาสตร

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๑๔

๓.๓ แสดงแผนการศึกษา
รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๑
๐๐๐ ๑๐๗
๐๐๐ ๑๐๙
๐๐๐ ๑๑๔
๐๐๐ ๑๑๕
๐๐๐ ๑๑๖
๐๐๐ ๑๓๙

ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มนุษยกับสังคม
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศาสนาทั่วไป
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาศาสตรเบื้อนตน
ภาษาอังกฤษเบื้องตน
คณิตศาสตรเบื้องตน
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑*
รวม
* วิชาไมนับหนวยกิต

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๒
๐๐๐ ๑๐๓
๐๐๐ ๑๐๔
๐๐๐ ๑๐๘
๐๐๐ ๑๑๗
๐๐๐ ๒๑๐

ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กฎหมายทั่วไป
การเมืองกับการปกครองของไทย
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาเบื้องตน
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
ตรรกศาสตรเบื้องตน*
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
รวม
* วิชาไมนับหนวยกิต
หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะสังคมศาสตร (ทุกสาขาวิชา)
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

หนวยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑๖

หนวยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๒-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๕

๑๕

รหัสวิชา

ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓*
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
วิชาดานนิติศาสตร
๔๐๘ ๒๐๖ หลักกฎหมายเอกชน
๔๐๘ ๒๐๗ หลักกฎหมายมหาชน
รวม
*วิชาไมนับหนวยกิต
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๔๐๘ ๒๐๑ นิติปรัชญาแนวพุทธ
วิชาดานนิติศาสตร
๔๐๘ ๒๐๘ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
๔๐๘ ๒๐๙ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
๔๐๘ ๓๑๐ กฎหมายอาญา ๑
๔๐๘ ๓๑๐ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด ว ยทรั พ ย สิ น และกฎหมายที่ ดิ น
๔๐๘ ๓๑๑
รวม
หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะสังคมศาสตร (ทุกสาขาวิชา)
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

หนวยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
(๒)(๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๔

หนวยกิต
(๑)(๑-๒-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒๐

๑๖

แผนการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร
ชั้นปที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
วิชาแกนพระพุทธศานา

รหัสวิชา

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๔๐๘ ๓๐๒ กฎหมายที่เกี่ยวกับพระสงฆ
วิชาดานนิติศาสตร
๔๐๘ ๓๑๒ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิดฯ
๔๐๘ ๓๑๓ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
๔๐๘ ๓๑๔ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงานฯ
๔๐๘ ๓๑๕ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ประกั
 น จํานอง จํานํา
๔๐๘ ๓๑๖ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
๔๐๘ ๓๑๗ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
๔๐๘ ๓๑๘ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย
๔๐๘ ๓๑๙ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัทและสมาคม
๔๐๘ ๓๒๓ กฎหมายอาญา ๒
รวม

รหัสวิชา
๐๐๐ ๓๕๖
๔๐๘ ๓๐๓
๔๐๘ ๔๐๔
๔๐๘ ๓๒๐
๔๐๘ ๓๒๑
๔๐๘ ๓๒๔
๔๐๘ ๓๒๕
๔๐๘ ๓๒๗
๔๐๘ ๔๒๙
๔๐๘ ๔๓๐

ชั้นปที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
กฎหมายคณะสงฆของไทย
หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย
วิชาดานนิติศาสตร
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยมรดก
กฎหมายอาญา ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ ๑
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง ๑
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายการคลัง
รวม

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

หนวยกิต
(๒)(๑-๒-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒๑

หนวยกิต
(๑)(๑-๒-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒๒
๑๗

แผนการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร
ชั้นปที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
วิชาแกนพระพุทธศานา

รหัสวิชา

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๔๐๘ ๔๐๕ สัมมนานิติศาสตรแนวพุทธ
วิชาดานนิติศาสตร
๔๐๘ ๔๒๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
๔๐๘ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ๒
๔๐๘ ๔๓๑ กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการ
๔๐๘ ๔๓๒ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
๔๐๘ ๔๓๓ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
๔๐๘ ๔๓๔ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล
๔๐๘ ๔๓๘ กฎหมายเกี
ทรัพยสินทางปญญา
รวม

๔๐๘ ๔๕๖

ชั้นปที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
วิชาดานนิติศาสตร
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
หมวดวิชาเลือกเสรี
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

xxxxxx

xxxxxxxxxxx

รหัสวิชา
๔๐๘ ๔๓๕
๔๐๘ ๔๓๖
๔๐๘ ๔๓๗
๔๐๘ ๔๓๙
๔๐๘ ๔๔๐

รวม

หนวยกิต
(๑)(๑-๒-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒๑

หนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒๑

๓.๔ คําอธิบายรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร (ตามเอกสารในภาคผนวก ก)

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑๘

๓.๕ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๕.๑ อาจารยประจําหลักสูตร

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

อาจารย

พระสิทธินิติธาดา*
(พ.ต.ท.ดร.ชลัช โชติทตฺโต)
๓-๒๖๐๔-๐๐๔๗๓-๔๘-๑

อาจารย

ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ*
๓-๑๐๐๕-๐๓๑๒๑-๘๓-๙
นายสมศักดิ์ สุกเพ็ง*
๓-๑๐๐๒-๐๓๖๗๔-๔๕-๐
นายพิทวัฒน มโนรัตน**
๓-๓๓๑๐-๐๐๗๘๓-๗๐-๙

อาจารย
อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ
อัจฉริยปญญากุล**
๓-๑๐๐๕-๐๐๙๑๗-๒๒-๕

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร)
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
Ph.D.(Social Science)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาลัยครูธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Magadh University, INDIA

๒๕๔๘
๒๕๕๒
๒๕๕๕
๒๕๒๒
๒๕๒๒
๒๕๔๓
๒๕๔๖
๒๕๕๐
๒๕๕๕
๒๕๕๑
๒๕๕๔
๒๕๔๐
๒๕๕๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๔๕
๒๕๕๗
๒๕๔๙

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ** หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตร

๓.๕.๒ อาจารยผูรวมสอน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย
อาจารย
รอง
ศาสตราจารย

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ

พระเมธีธรรมาจารย (ประสาร)
๓๔๕๐๓๐๐๔๕๔๗๘๔
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์
กิตฺติปฺโญ,ดร.
๓๓๒๐๗๐๐๙๘๖๕๓๙

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
พธ.บ. (รัฐศาสตร)

สถาบันบัณฑิตฯ (นิดา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลฯ
สถาบันบัณฑิตฯ (นิดา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

๓๙๒๐๑๐๐๑๓๐๑๘๒

พธ.บ. (รัฐศาสตร)
Ph.D.(Political Science)
M.A. (Politics)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

Ph.D.(Political Science)
M.A. (Politics Science)
พธ.บ. (รัฐศาสตร)
M.A. (Politics)
Ph.D. (Political Science)

Marathawada University India
Marathawada University India

๒๕๔๑
๒๕๓๓
๒๕๕๗
๒๕๔๘
๒๕๔๔
๒๕๔๖
๒๕๔๑
๒๕๓๖
๒๕๓๒
๒๕๒๘
๒๕๔๓
๒๕๓๘
๒๕๓๕

Ph.D. (Political Science)
M.A. (Politics)
พธ.บ. (การสอนสังคม)

Marathawada University India

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ,รศ ศศ.ม. (การจัดการพัฒนาสังคม)

ผูชวย
ศาสตราจารย

ดร.สุรพล สุยะพรหม
๓๑๐๐๒๐๒๙๓๓๗

ผูชวย
ศาสตราจารย

ดร.ธัชชนันท อิศรเดช
๓๘๐๑๕๐๐๒๒๒๓๙๖

ผูชวย
ศาสตราจารย

ดร.พรรษา พฤฒยางกูร
๓๑๐๑๖๐๐๑๕๗๑๙๓

ผูชวย
ศาสตราจารย

ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร
๓๕๐๑๑๐๐๒๘๖๘๓๗

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร),

พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

Marathawada University India

Poona University India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ
Marathawada University India

Poona University India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ
Poona University India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

๒๕๓๕
๒๕๓๑
๒๕๒๗

๒๕๔๒
๒๕๓๕
๒๕๓๒

๑๙

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ดร.พิเชฐ ทั่งโต
๓๖๔๐๒๐๐๒๐๗๖๓๕

Ph.D. (Public Administration) Marathawada University India
M.A. (Public Administration) Marathawada University India
พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

ดร.ยุทธนา ปราณีต
๓๙๐๐๒๐๐๓๙๙๙๘๑

Ph.D. (Political Science)
M.A. (Politics)
พธ.บ. (รัฐศาสตร)
ร.บ. (รัฐศาสตร)

๓.๕.๓ อาจารยพิเศษ

Marathawada University India

Poona University India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ
มสธ.

ปที่สําเร็จ
๒๕๕๐
๒๕๓๙
๒๕๓๖
๒๕๔๖
๒๕๔๒
๒๕๓๙
๒๕๔๐

เปนไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
ไมมี
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การจัดลําดับความสําคัญ คัดเลือกขอมูลทางกฎหมายทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ประเภทของงานวิจัย
การเขียนเคาโครง วิธีการ เทคนิค กระบวนการการทําวิจัย การอางอิง และสงรูปเลมงานวิจัยที่สมบูรณ พรอม
นําเสนอผลงานวิจัยทางกฎหมายซึ่งไดรับการพัฒนารวมกันระหวางผูเรียนและอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งใหนิสิตได
ศึกษาจริยธรรมในการทําวิจัยของนักวิจัยทางดานกฎหมายดวย
๕.๑. คําอธิบายโดยยอ
โครงงานสาขาวิชานิติศาสตรที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงาน ประโยชนที่จะ
ไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพื่อใชในการแกปญหาทางสังคมได
และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเปนสารสนเทศในการสื่อสารได
๕.๓. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปการศึกษาที่ ๔
๕.๔. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต
๕.๕. การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง
เว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
๕.๖. กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนดเกณฑ
มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
๕.๖.๒ ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนตามแบบฟอรม
๕.๖.๓ ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
๕.๖.๔ ทั้งผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
๕.๖.๕ ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซึ่งเขารวมฟงการ
นําเสนอผลการศึกษา
๕.๖.๖ ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน
๕.๖.๗ ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคน ผาน
คณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๒๐

หมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
มีการสอดแทรกเรื่อง การสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ
แตงกาย การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมี
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี และการวางตั ว ในการทํ า งานในบางรายวิ ช าที่
เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา
ด า นภาวะผู นํ า และความรั บ ผิ ด ชอบ -กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนด
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมใน
การนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและ
การเปนสมาชิกกลุมที่ดี
-มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการ
ดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียน
อยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานนิติศาสตรไปใชใน
การทํางานที่จะทําใหนิสิตอยูรวมกับคนอื่นและคนในสังคมได
๒. มาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๒.๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย
๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ชาติ ศาสนา
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
๒) การเปนตนแบบที่ดีของผูสอน
๓) เรียนรูจากกรณีตัวอยางประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผูเรียนฝกการแกปญหา
๔) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินโดยผูสอนและเพื่อน สังเกตพฤติกรรมผูเรียน
๒) ประเมินจากผลงาน และความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยหนวยงานผูใชบัณฑิต

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๒๑

๒.๒. ความรู
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
๑) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา
๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล
๓) มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตได
๔) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
๕) สามารถเขาใจความกาวหนาของความรูและงานวิจัยในปจจุบัน
๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู คนควา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ ทํากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรูชุมชน สถานที่จริง เพื่อใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู หลักการ ทฤษฎี และการประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอม ที่เปนจริง ทั้งนี้ เปนไปตาม
ลักษณะของแตละรายวิชา
๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผูเรียนดานตางๆ คือ
๑) การทดสอบยอย
๒) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย
๔) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
๒.๓. ทักษะทางปญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะห ทําความเขาใจ และนําไปประยุกตใชได
๒) สามารถคิดวิเคราะห อยางเปนระบบและมีเหตุผล อางอิงได
๓) สามารถประยุกตความรู และทักษะเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
๔) มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรูตลอด และสามารถนําความรูไปโยงเชื่อมกับภูมิปญญาทองถิ่นได
๕) รายวิชาปฏิบัติ ผูเรียนตองฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู สามารถนําไปประยุกตใชได
๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) เรียนรูกรณีศึกษาและรวมกันอภิปรายกลุม
๒) รายวิชาปฏิบัติ ผูเรียนตองฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู สามารถนําไปประยุกตใชได
๓) มีการศึกษาคนควาในรูปรายงาน โครงงาน และนําเสนอ
๔) ศึกษาดูงาน เรียนรูจากสภาพจริงเพื่อใหเกิดประสบการณตรง
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของผูเรียน ที่เกิดจากการใชกระบวนเรียนรูอยางเปนเหตุเปนผล
ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจารณ และนําเสนออยางเปนระบบ เชน รายงานกรณีศึกษา การปฏิบัติงานและผลงาน
ของผูเรียนทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม พฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน การวัดประเมินผลจากขอสอบที่มุงเนนให
ผู เ รี ย นตอบโดยการคิ ด วิ เ คราะห ด ว ยการนํ าความรู ทางหลั กการ ทฤษฎีไ ปปรับ ประยุก ตเ พื่อแกป ญหาอยา ง
เหมาะสมมีเหตุผล
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๒.๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักจัดการอารมณ และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
๔) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
๒.๔.๒ กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล และความ
รับผิดชอบ
๑) มีการมอบหมายงานใหผูเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อเรียนรูความรับผิดชอบ และการเปนสมาชิกที่
ดีของกลุม
๒) กลยุทธการสอนที่เนนการสรางความสัมพันธที่เอื้อตอการเรียนรู ระหวางผูเรียน กับผูเรียน
และผูเรียนกับผูสอน
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเรียนรูการปรับตัวเขากับสถานการณ การจัดการ
อารมณ การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคลอื่น
๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
๑) ประเมิน จากพฤติ กรรมและการแสดงออกของผูเรีย น ระหว างการเรีย นการสอน และการ
ทํางานรวมกับเพื่อน
๒) ประเมินจากผลงานของผูเรียนที่นําเสนอตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีทักษะในการใชภาษาไทย เพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
๒) มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
๓) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคนและการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
๔) มีทักษะในการประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน
และบุคคลอื่นในสถานการณที่หลากหลาย
๒) จัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนที่ สงเสริมใหผู เรียนเลือกและใช เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชการวิเคราะหขอมูล และการสื่อสารขอมูล
ไดอยางเหมาะสม
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ประเมิ น จากความสามารถในการนํ า เสนอต อ ชั้ น เรี ย นโดยใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร
๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ
๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนมอบหมาย
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๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูต รสูร ายวิชา (Curriculum
Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔ ขอ ๒)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีศลี ธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย
๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ชาติ ศาสนา
ความรู
๑) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา
๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล
๓) มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตได
๔) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
๕) สามารถเขาใจความกาวหนาของความรูและงานวิจัยในปจจุบัน
ทักษะทางปญญา
๑) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะห ทําความเขาใจ และนําไปประยุกตใชได
๒) สามารถคิดวิเคราะห อยางเปนระบบและมีเหตุผล อางอิงได
๓) สามารถประยุกตความรู และทักษะเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
๔) มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรูตลอด และสามารถนําความรูไปโยงเชื่อมกับภูมิปญญาทองถิ่นได
๕) รายวิชาปฏิบัติ ผูเรียนตองฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู สามารถนําไปประยุกตใชได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักจัดการอารมณ และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
๔) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีทักษะในการใชภาษาไทย เพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
๒) มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
๓) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคนและการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
๔) มีทักษะในการประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะดาน
๑ คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนความมีวินัย เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ออน
นอมถอมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
๒) มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
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๑.๒. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ สุภาพ ออนนอมถอมตน ขยันและอดทน โดย
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนิสิตที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
๒) อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการ
สอนและการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทุกรายวิชา
๓) มอบหมายใหนิสิตทํางานเปนกลุม ฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม ฝก

ความรับผิดชอบ

๔) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
๕) จั ดกิจ กรรมที่ป ลูกฝ งจิตวิ ญญาณในการถือประโยชนสั งคมเปน ที่ตั้ง (๖) กําหนดใหมีวัฒนธรรม
องคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๑.๓. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) สังเกตพฤติกรรมนิสิตดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการถือประโยชน
สังคมเปนที่ตั้ง

๒) สังเกตการทํางานเปนกลุม การเปนผูนํา การเปนสมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ
๓) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการรวมกิจกรรม
๔) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๕) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
๖) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๒ ความรู
๒.๑. ผลการเรียนรูดานความรู
๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆ
๒) สามารถนําองคความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆไปใชในการประกอบวิชาชีพ และการ
ใหคําปรึกษาทางกฎหมายได
๓) สามารถนําองคความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆไปปรับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
ใชในชีวิตประจําวันได
๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
๑) ใชการเรียนสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งการบรรยายหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ การอภิปราย การโตวาที การคนควา การวิเ คราะหสถานการณที่เกิ ดขึ้นจริงใน
ปจจุบัน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆ นอกจากนี้จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในการปฏิบัติศาสนกิจเปนระยะเวลา ๑ ป (สําหรับ
บรรพชิต) และปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง (สําหรับคฤหัสถ)
๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
๑) การทดสอบยอย
๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
๓) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๒๕

๓ ทักษะทางปญญา
๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) มีความสามารถในการสืบคนขอมูล และเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
๒) สามารถนําความรู ทฤษฎี แนวคิด หลักกฎหมาย และกระบวนการตางๆ ทางดานกฎหมายไป
พัฒนาทักษะการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ
๓) สามารถนําความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆไปประยุกตใชรวมกับศาสตรแขนงอื่นได
อยางเหมาะสม
๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตงั้ แตเริ่มเขาศึกษาโดยเริ่มตนจาก
ปญหาที่งายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
๒) จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณปจจุบัน
๓) ใหมีการฝกปฏิบัติ เพื่อเปนการเรียนรูวิธีการแกปญหาในสถานการณจริง
๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีภาวะความเปนผูนําและหรือมีความสามารถในการทํางานเปนทีม
๒) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางของ
ผูอื่นได
๓) มีความรับผิดชอบตอตนเองและหรือสังคม
๔) สามารถใชกระบวนการกลุมในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ
๕) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและหรือวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑) มีการมอบหมายงานใหนิสิตทํางานเปนกลุมเพื่อเรียนรูความรับผิดชอบและการเปนสมาชิกที่ดีของ
กลุม
๒) กลยุทธการสอนที่เนนการสรางความสัมพันธที่เอื้อตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูสอนกับ
ผูเรียน
๓) การสอนที่มีการมอบหมายงานใหนิสิตทําในชั้นเรียนและหรือในการคนควาดวยตนเอง
๔) การสอนที่ มี การมอบหมายงานให นิสิ ตทํ า งานหรือ กิ จ กรรมที่ทํ าเปน กลุม เช น การทํ า รายงาน
อภิปรายกลุมในชั้นเรียน เปนตน
๕) กําหนดใหนิสิตเขารวมกิจกรรมขององคกร ทั้งกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและหรือนอกมหาวิทยาลัย
๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑)ประเมินจากผลงานในการทํางานเปนทีม เชน ประเมินจากทักษะในการแสดงออกถึงความเปนผูนํา
ตามสถานการณการเรียนรู การอภิปรายกลุมยอย จากการระดมความคิด เปนตน
๒)ประเมิ น การ มี มนุ ษยสัมพั น ธที่ดีและหรือยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่นของนิสิตตาม
สถานการณการเรียนรู เชน จากการอภิปรายกลุม ในรายวิชาตางๆ การระดมความคิด การถาม-ตอบในชั้นเรียน เปน
ตน
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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๓)ประเมินจากผลงานนิสิตที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู เชน สงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามกําหนด และหรือความสนใจในการพัฒนาองคความรูของตนเอง เปนตน
๔) ประเมินจากผลงานนิสิตในการใชกระบวนการการทํางานเปนกลุมและหรือการแกปญหารวมกัน
เปนตน
๕) ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวของนิสิตในสถานการณตางๆ เชน ทํางานเปนทีมได แสดง
ความคิดเห็นรวมกันได การทํากิจกรรมตางๆ รวมกันได เปนตน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูลในเชิง
ปริมาณ
๒) สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย
๓) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม
๔) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอยางเหมาะสม
๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง และการเขียนในระหวางผูเรียน
ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
๒) จั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรูที่ สงเสริ มใหผู เรี ย นเลื อกใช เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม
๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ประเมินวิธีการนําเสนอรายงาน
๒) ประเมินจากรายงาน
๓) สังเกตการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูต รสูร ายวิชา (Curriculum
Mapping)หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔ ขอ ๒)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนความมีวินัย เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ออน
นอมถอมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
๒) มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
๓.๒ ความรู
๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆ
๒) สามารถนําองคความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆไปใชในการประกอบวิชาชีพ และการให
คําปรึกษาทางกฎหมายได
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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๓) สามารถนําองคความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆไปปรับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและใช
ในชีวิตประจําวันได
๓.๓ ทักษะทางปญญา
๑) มีความสามารถในการสืบคนขอมูล และเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
๒) สามารถนําความรู ทฤษฎี แนวคิด หลักกฎหมาย และกระบวนการตางๆทางดานกฎหมายไปพัฒนา
ทักษะการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ
๓) สามารถนําความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆไปประยุกตใชรวมกับศาสตรแขนงอื่นได
อยางเหมาะสม
๓.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีภาวะความเปนผูนําและหรือมีความสามารถในการทํางานเปนทีม
๒) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางของ
ผูอื่นได
๓) มีความรับผิดชอบตอตนเองและหรือสังคม
๔) สามารถใชกระบวนการกลุมในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ
๕) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและหรือวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
๓.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูลในเชิง
ปริมาณ
๒) สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย
๓) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม
๔) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

รายวิชา

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
ก. วิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๑
มนุษยกับสังคม
๒ (๒-๐-๔)
Man and Society
๐๐๐ ๑๐๒
กฎหมายทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
General Law
๐๐๐ ๑๐๗
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)
Technique of Higher Learning
๐๐๐ ๑๐๘
ปรัชญาเบือ้ งตน
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Philosophy
๐๐๐ ๑๐๙
ศาสนาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
Religions
๐๐๐ ๑๑๔
ภาษากับการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔)
Language and Communication
๐๐๐ ๑๑๕
ภาษาศาสตรเบื้องตน
Introduction to Linguistics ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๙
คณิตศาสตรเบือ้ งตน
๒ (๒-๐-๔)
Basic Mathematics
๐๐๐ ๒๑๐
ตรรกศาสตรเบื้องตน
(๒) (๒-๐-๔)
Introduction to Logic
๐๐๐ ๒๓๘
สถิติเบื้องตนและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
Basic Statistics and Research
ข. วิชาเลือก ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๓
การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔)
Politics and Thai Government
๐๐๐ ๑๐๔
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ๒(๒-๐-๔)
Economics in Daily Life

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑

๒

๓

๔

๒. ความรู

๕

๑

๒

๓

๓. ทักษะทางปญญา

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๔. ทักษะความ สัมพันธ
ระหวางบุคคลแลความ
รับผิดชอบ

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

๑

รหัสวิชา

๐๐๐ ๑๐๕
๐๐๐ ๑๐๖
๐๐๐ ๑๑๖
๐๐๐ ๑๑๗
๐๐๐ ๑๑๘
๐๐๐ ๑๑๙
๐๐๐ ๑๒๐
๐๐๐ ๑๒๑
๐๐๐ ๑๒๘
๐๐๐ ๑๒๙
๐๐๐ ๑๓๐
๐๐๐ ๑๓๑
๐๐๐ ๑๓๕
๐๐๐ ๑๓๖
๐๐๐ ๒๑๑
๐๐๐ ๒๑๒
๐๐๐ ๒๑๓

รายวิชา

มนุษยกับสิ่งแวดลอม ๒ (๒-๐-๔)
Man and Environment
เหตุการณโลกปจจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
Current World Affairs
ภาษาอังกฤษเบื้องตน
๒ (๒-๐-๔)
Basic English
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
Advanced English
ภาษาสันสกฤตเบื้องตน ๒ (๒-๐-๔)
Basic Sanskrit
ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
Advanced Sanskrit
ภาษาไทยเบื้องตน
๒ (๒-๐-๔)
Basic Thai
ภาษาไทยชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
Advanced Thai
ภาษาจีนเบื้องตน
๒ (๒-๐-๔)
Basic Chinese
ภาษาจีนชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
Advanced Chinese
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
๒ (๒-๐-๔)
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
Advanced Japanese
ภาษาฮินดีเบื้องตน Basic Hindi ๒(๒-๐-๔)
ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
Advanced Hindi
วัฒนธรรมไทย
๒ (๒-๐-๔)
Thai Culture
มนุษยกับอารยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
Man and Civilization
ชีวิตกับจิตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
Life and Psychology

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑

๒

๓

๔

๒. ความรู

๕

๑

๒

๓

๓. ทักษะทางปญญา

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๔. ทักษะความ สัมพันธ
ระหวางบุคคลแลความ
รับผิดชอบ

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

๓๐

รหัสวิชา

๐๐๐ ๑๔๐
๐๐๐ ๒๔๑
๐๐๐ ๒๔๒

รายวิชา

โลกกับสิ่งแวดลอม
๒ (๒-๐-๔)
World and Environment
วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทย ๒ (๒-๐-๔)
Physical Science and Technology
พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Computer and Information Technology

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑

๒

๓

๔

๒. ความรู

๕

๑

๒

๓

๓. ทักษะทางปญญา

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๔. ทักษะความ สัมพันธ
ระหวางบุคคลแลความ
รับผิดชอบ

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

                      
                      
                      

๓๑

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

รายวิชา

๑. หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๑๕ หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษาบาลี ๖ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๔
วรรณคดีบาลี
(๒) (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕
บาลีไวยากรณ
(๒ )(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖
แตงแปลบาลี
( ๒) (๒-๐-๔)
ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนา ๑๕ หนวยกิต และรายวิชาไมนับหนวยกิต ๙ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๗
พระไตรปฎกศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘
พระวินัยปฏก
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙
พระสุตตันตปฏก
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๐
พระอภิธรรมปฏก
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๑) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
( ๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
( ๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๔๕๗
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘
ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐
การปกครองคณะสงฆไทย ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒
ธรรมนิเทศ
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๑

๒

๒

๓

๔
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๓. ทักษะทางปญญา
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๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑



















๓

๒. ความรู

๔. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ





































๓๒

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

๔๐๘ ๒๐๑
๔๐๘ ๓๐๒
๔๐๘ ๓๐๓
๔๐๘ ๔๐๔
๔๐๘ ๔๐๕
๔๐๘ ๒๐๖
๔๐๘ ๒๐๗
๔๐๘ ๒๐๘
๔๐๘ ๒๐๙
๔๐๘ ๓๑๐
๔๐๘ ๓๑๑
๔๐๘ ๓๑๒
๔๐๘ ๓๑๓
๔๐๘ ๓๑๔
๔๐๘ ๓๑๕
๔๐๘ ๓๑๖

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๙๙ หนวยกิต
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
นิติปรัชญาแนวพุทธ
๒(๒–๐–๔)
กฎหมายคณะสงฆ
๒(๒–๐–๔)
กฎหมายสําหรับพระสงฆ
๒(๒–๐–๔)
หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย ๒(๒–๐–๔)
สัมมนานิติศาสตรแนวพุทธ
๒(๒–๐–๔)
ข. วิชาเฉพาะดานนิติศาสตร
หลักกฎหมายมหาชน
๒(๒-๐-๔)
หลักกฎหมายเอกชน
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยนิตกิ รรมและสัญญา ๓(๓-๐-๖)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยหนี้
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยทรัพยสินและกฎหมายที่ดิน
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน
จาทําของ รับขน ยืม ฝากทรัพย ประนีประนอมยอมความ
การพนันขันตอ
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยค้าํ ประกัน จํานอง จํานํา
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยตัวแทน นายหนา ๒(๒-๐-๔)

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๕

๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔





































































































































































































































    





           

    





           

    





           

    





           

    





           

    





           

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู

๓. ทักษะทาง
ปญญา

๔. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๓๓

รหัสวิชา

๔๐๘ ๓๑๗
๔๐๘ ๓๑๘
๔๐๘ ๓๑๙
๔๐๘ ๓๒๐
๔๐๘ ๓๒๑
๔๐๘ ๓๒๒
๔๐๘ ๓๒๓
๔๐๘ ๔๒๔
๔๐๘ ๔๒๕
๔๐๘ ๔๒๖
๔๐๘ ๔๒๗
๔๐๘ ๔๒๘
๔๐๘ ๔๒๙
๔๐๘ ๔๓๐
๔๐๘ ๔๓๑
๔๐๘ ๔๓๒
๔๐๘ ๔๓๓
๔๐๘ ๔๓๔
๔๐๘ ๔๓๕
๔๐๘ ๔๓๖
๔๐๘ ๔๓๗
๔๐๘ ๔๓๘
๔๐๘ ๔๓๙
๔๐๘ ๔๔๐

รายวิชา

กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยตัว๋ เงินบัญชีเดินสะพัด๒ (๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยประกันภัย
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยหุนสวนบริษัทและสมาคม
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยครอบครัว
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยมรดก
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายอาญา ๑
๓(๓-๐-๖
กฎหมายอาญา ๒
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายอาญา ๓
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ๑
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ๒
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง ๑
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง ๒
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายลักษณะพยาน
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายการคลัง
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการ ๒(๒-๐-๔)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาล
แขวง
๒(๒-๐-๔)
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญาเมือง
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายภาษีอากร
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล
ทรัพยสินทางปญญา
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
๓(๓-๐-๖)

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑

๒

๑

๑

๓
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๕

๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔

๒














๔

๔. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๑














๓

๒. ความรู

๓. ทักษะทาง
ปญญา


































































๓๔

รหัสวิชา

๔๐๘ ๔๔๑
๔๐๘ ๔๔๒
๔๐๘ ๔๔๓
๔๐๘ ๔๔๔
๔๐๘ ๔๔๕
๔๐๘ ๔๔๖
๔๐๘ ๔๔๗
๔๐๘ ๔๔๘
๔๐๘ ๔๔๙
๔๐๘ ๔๕๐
๔๐๘ ๔๕๑
๔๐๘ ๔๕๒
๔๐๘ ๔๕๓
๔๐๘ ๔๕๔
๔๐๘ ๔๕๕
๔๐๘ ๔๕๖
๔๐๘ ๔๕๗
๔๐๘ ๔๕๘

รายวิชา
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
สิทธิมนุษยชน
๓(๓-๐-๖)
การสืบสวนและสอบสวน
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายศุลกากร
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม และ
ศิลปวัฒนธรรม
๓(๓-๐-๖)
ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก ๒(๒-๐-๔)
กฎหมายการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพจิ ารณา
คดีครอบครัว
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายอาเซียน
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายรัฐสภา
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายทหาร
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายอุตสาหกรรม
๓(๓-๐-๖)
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
๓(๓-๐-๖)
กฎหมายเกีย่ วกับการลงทุน
๓(๓-๐-๖)
นิติเวชศาสตร
๓(๓-๐-๖)
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๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔












































































    





 







    





           




















































๑.คุณธรรม จริยธรรม







































๒. ความรู












 



๓. ทักษะทาง
ปญญา

๔. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
























 
















        
























 


















































 








































๓๕

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชานั้นใหมีผลการศึกษาระดับ (Grade) และคาระดับ
(Grade-Point) ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
คาระดับ
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
A
๔.๐
ดีมาก (VERY GOOD)
B+
๓.๕
ดี (GOOD)
B
๓.๐
คอนขางดี (VERY FAIR)
C+
๒.๕
พอใช (FAIR)
C
๒.๐
คอนขางพอใช (QUITE FAIR) D+
๑.๕
ออน (POOR)
D
๑.๐
ตก (FAILED)
F
๐
ทั้งนี้ เกณฑคะแนนต่ําสุดที่ถือวาผานในรายวิชานั้น ๆ คือ ระดับ D
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูต รสามารถทําไดโดยมีระบบประกั นคุณภาพภายในสถาบั นอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล
โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(๒) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการแบบสงแบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ
เชน ปที่ ๑ ปที่ ๕ เปนตน
(๓) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(๕) การประเมินจากนิสิตเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๓๖

รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(๖) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม
ของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนิสิต
(๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเปนรูปธรรมไดอาทิ (ก) จํานวนโครงงานที่นิสิตไดจัดทําและไดรับการยอมรับ
จากสังคมจนไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ (ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ค) จํานวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (ง) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑. นิสิตผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๓.๑.๑. สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทา ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓.๑.๒. ผานการฝกภาคปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการฝก
ภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐาน
๓.๑.๓. ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป น ครู แ ก อ าจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรที่สอน
๑.๒ สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในสาขาวิชานิติศาสตรอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในสาขาวิชานิติศาสตรอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ

(๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(๑) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(๒) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร
(๓) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่สงผลให
อาจารยมีความเปนผูเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตร
(๔) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(๕) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
(๖) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ
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๓๗

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร

๑. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยหัวหนาภาค เปนประธาน
หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนด
นโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
๑. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โ ด ย อ า จ า ร ย แ ล ะ นิ สิ ต
สามารถก า วทั น หรื อ เป น
ผูนําในการสรางองคความรู
ใหมๆ ทางดานนิติศาสตร
๒. กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝ
รู มีแนวทางการเรียนที่สราง
ทั้ ง ความรู ค วามสามารถ ใน
วิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย
๓. ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน
๔. มี ก ารประเมิ น มาตรฐาน
ของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
๑.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานที่
เป น สากลหรื อ ระดั บ ชาติ ( หากมี ก าร
กําหนด)
๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ ๔ ป
๓. จั ดแนวทางการเรีย นในวิชาเรีย นให มี
ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และมี
แนวทางการเรียนหรือกิจ กรรมประจํา
วิ ช าให นิ สิ ต ได ศึ ก ษาความรู ที่ ทั น สมั ย
ดวยตนเอง
๔. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ
ผู ช ว ยสอน เพื่ อ กระตุ น ให นิ สิ ต เกิ ด
ความใฝรู
๕. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํา
ก ว า ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ เ ป น ผู มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ห ล า ย ป มี จํ า น ว น
คณาจารย ป ระจํ า ไม น อ ยกว า เกณฑ
มาตรฐาน
๖. สนั บ สนุ น ให อ าจารย ผู ส อนเป น ผู นํ า
ใ น ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ ห รื อ เ ป น
ผูเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตร หรือใน
ดานที่เกี่ยวของ
๗. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ
ทั้งในและตางประเทศ
๘ . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป
และภายนอกอยางนอยทุก ๔ ป
๙. จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต อาจารย
วัสดุอุปกรณ งบประมาณ ความรวมมือ
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การประเมินผล
-หลั ก สู ต รที่ ส ามารถอ า งอิ ง กั บ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
ที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา มี
ความทันสมัย และมีการปรับ ปรุง
สม่ําเสมอ
-จํานวนวิช าเรีย นที่มีภ าคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางใหนิสิต
ไดศึกษาคนควาความรูใหมไดดวย
ตนเอง
-จํ า นวนและรายชื่ อ คณาจารย
ประจํ า ประวั ติ อ าจารย ด า น
คุ ณ วุ ฒิ ป ระสบการณ แ ละการ
พัฒนาอบรม ของอาจารย
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
-ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุน
การเรี ย นรู ข องผู ส นั บ สนุ น การ
เรียนรู โดยนิสิต
-ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด ว ยอาจารย ภ ายใน
คณะฯทุก ๒ ป
-ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ ๔ ป
-ประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู สํ า เร็ จ
การศึกษาทุกๆ ๒ ป

๓๘

กั บ สถาบั น ภายนอก ผ ลงานทาง
วิ ช าการทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ เป น
ข อ มู ล ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
คณะกรรมการ
๑๐.ประเมินความพึ งพอใจของหลักสูต ร
และการเรี ย นการสอน โดยบั ณ ฑิ ต ที่
สําเร็จการศึกษา
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทั ศนู ปกรณ และ วั สดุ ครุ ภัณฑอยางเพีย งพอเพื่อสนับสนุน การเรีย นการสอนในชั้นเรีย น และสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ด า นนิ ติ ศ าสตร แ ละด า นอื่ น ๆ รวมถึ ง ฐานข อ มู ล ที่ จ ะให สื บ ค น ส ว นระดั บ คณะก็ มีห นั งสื อ ตํ า ราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและ
นิสิตไดคน ควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผู สอนแตล ะ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตองจัด
สื่อการสอนอื่น เพื่อใช ประกอบการสอนของอาจารย เช น เครื่ องมัลติ มีเดียโปรเจคเตอร คอมพิว เตอร เครื่อง
ถายทอดภาพ ๓ มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงาน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มี
เจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความ
พอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จั ด ให มีห อ งเรี ย น ทรั พยากร ๑. จัดใหมีหองเรียน ที่มีอุปกรณการเรียน - รวบรวมจั ด ทํ า สถิ ติ จํ า นวน
สื่อและชองทางการเรียนรู ที่ ก า ร ส อ น พ ร อ ม ใ ช ง า น อ ย า ง มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ต อ หั ว นิ สิ ต
เพียบพรอม เพื่อสนับสนุนทั้ง ประสิทธิภาพ เชน เชน เครื่องมัลติมีเดีย ชั่วโมงที่นิสิตเขาใชงาน
การศึ กษาในห องเรี ย น นอก โปรเจคเตอร คอมพิ ว เตอร เครื่ อ ง - สถิ ติ ข องจํ า นวนหนั ง สื อ ตํ า รา
หองเรียน และเพื่อการเรียนรู ถายทอดภาพ ๓ มิติ เครื่องฉายสไลด
และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ มี ใ ห บ ริ ก าร
ไดด วยตนเอง อยางเพีย งพอ ๒.จั ด ให มี ห อ งสารสนเทศที่ นิ สิ ต สามารถ และสถิ ติ ก ารใช ง านหนั ง สื อ
มีประสิทธิภาพ
เขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับการเรียนในสาขา ตํารา สื่อดิจิทัล
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๓๙

นิ ติ ศ าสตร ไ ด โ ดยสะดวก ทั้ ง ข อ มู ล - ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
ส า ร ส น เ ท ศที่ เ ป นภ า ษา ไ ท ย แ ล ะ นิสิตตอการใหบริการทรัพยากร
ภาษาตางประเทศ
เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ ก า ร
๓. จั ด ให มี ห อ งสมุ ด ให บ ริ ก ารทั้ ง หนั ง สื อ ปฏิบัติการ
ตํ า รา และสื่อดิจิทัล เพื่อการเรีย นรู ทั้ ง
ห อ งสมุ ด ทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑. การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขานิติศาสตร
๓.๒. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลั กสู ตร ตลอดจนปรึกษาหารื อแนวทางที่จ ะทําใหบ รรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๓.๓. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติ
มาใหกับนิสิต ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวาหนึ่งในสามของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ ๓ ชั่วโมง และอาจารยพิเศษไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตอง
เปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับ สนุ นควรมีวุ ฒิ ปริญ ญาตรีที่เกี่ย วของกับ ภาระงานที่รับ ผิดชอบ และมีความรูดาน
นิติศาสตร รวมทั้งสามารถใชงานเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษาไดเปนอยางดี
๔.๒. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถอํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยและอาจารยพิเศษ ในขณะเดียวกันสามารถเปนที่ปรึกษาในเบื้องตนใหกับนิสิตได
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
๕.๑. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนิสิต
คณะฯ มี การแต งตั้ งอาจารย ที่ป รึกษาทางวิช าการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญ หาในการเรีย น
สามารถปรึ กษากับ อาจารย ที่ป รึ กษาทางวิช าการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้
ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนิสิต
๕.๒. การอุทธรณของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
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๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการบัณฑิตสาขานิติศาสตรของคณะสงฆมีปริมาณมากเนื่องจากคณะสงฆขาดบุคลากร
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานนิติศาสตรเพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สวนความตองการกําลังคนสาขานิติศาสตรนั้น คาดวาตลาดแรงงานยังมีความตองการกําลังคนดาน
นิ ติ ศาสตร สู ง มากเพราะสาขาวิ ช านิ ติ ศาสตร มี ลัก ษณะเป น ศาสตร แ บบสหวิ ทยาการ มี ความใกล เ คี ย งกั บ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร หรือการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของงานใน
ระดับทองถิ่นรวมไปถึงตลาดแรงงานในภาคเอกชน
คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนิสิต
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑-๕ และอยางนอย
รอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมใน
การประชุ ม เพื่ อวางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดํา เนิ น งาน
หลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
๔. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ & ๖ ภายใน
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดในมคอ.๓ & ๔ (ถ า มี ) อย า งน อยรอยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมิ น ผลการเรีย นรู จากผลการประเมิ นการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
๑๑. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ป สุ ด ท า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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หมวดที่ ๘
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิตและการวิเคราะหผลการเรียนของนิสิต
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
– ประเมินโดยนิสิตในแตละรายวิชา
– การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
– การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
– นิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม
– ผูวาจาง
– ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
– รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย ๓ คน ซึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
– รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนิสิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
– วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
– เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
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๔๒

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร
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๔๓

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Society )
ศึกษาความหมายและความเปนมาเกี่ยวกับมนุษยกับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตรและพุทธ
ศาสตร พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม
หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหาสังคมไทยในปจจุบัน
รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาแบบสันติวิธี
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(General Law)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภท
ของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ กฎหมายที่พระสงฆควรรูเปนการเฉพาะ และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง การใชหองสมุด การสืบคน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู การเรียนรูเปนกลุม การเรียนรูดวยกิจกรรมที่สงเสริมทางวิชาการ การ
เขียนรายงานและภาคนิพนธ
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร
สาขาปรัชญา และสาระสําคัญของปรัชญาสาขาตางๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(Religions)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณคาของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษา
ศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุงหมายของศาสนาตางๆ วิเคราะหลักษณะที่เปนสากลรวมกันและตางกัน
ของศาสนาปจจุบัน อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก วิธีการเผยแผศาสนา ความรวมมือระหวางศาสนา และทาที
ของศาสนาตางๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
(Language and Communication)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การฟง พูด อานและเขียนภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานคํารอยแกว คํารอยกรอง อานประกาศ แถลงการณ การเขียนจดหมาย ยอ
ความ เรียงความ โวหารตางๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟง การจับสาระของ
เรื่อง มารยาทในการฟง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบื้องตน
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะทั่วไปของภาษา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร (Phonetics) สรศาสตร (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร
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๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบื้องตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ขอความ ประโยคเปด ประพจน ตัวบงชี้ปริมาณ คาความจริง
ตัวเชื่อมขอความ และนิเสธ การหาคาความจริง การสมมูลกัน การใหเหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต
เซตยอย การเทากันของเซต การดําเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกตเซต จํานวนจริง ระบบ
จํานวนจริง คุณสมบัติของจํานวนจริง สมการ อสมการ คาสัมบูรณ ความสัมพันธ ฟงกชั่น ฟงชั่นเชิงซอน แม
ตริกซ การดําเนินการแมตริกซ การเทากัน การบวก การคูณ ดีเทอรมิเนนท อินเวอรส แมตริกซ
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน
(๒) (๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)
ศึกษานิมิต คําที่เปนปฏิปกษตอกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจนในแบบตางๆ การ
แบงญัตติ ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติผสม การใหเหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบตางๆ ศึกษา
หลักการและวิธีการใหเหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจาในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บทสนทนาใน
คัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ตางระหวางตรรกศาสตรตะวันตก กับตรรกศาสตรตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย
๒(๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล การแจกแจงความถี่ การหาคา
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายปกติ และความเบ สวนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความนาจะเปน คาสถิติ
Z T และ F ประชากรและการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย

๑.๒ วิชาเลือก จํานวน ๑๒ หนวยกิต

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒(๒-๐-๔)
(Politics and Thai Government)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครอง
ของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
๒(๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปรากฏการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจําวัน
รูปแบบตางๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวของเปนขอมูล
ประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกับสิ่งแวดลอม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับมนุษย แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมให
เกิดประโยชน การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ
บทบาทของพระสงฆตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน
๒(๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความรวมมือ
และความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณสําคัญของโลก ความรวมมือของชาวพุทธในเวที
โลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic English)
ศึกษากฎเกณฑและการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกั บการใชคํานําหนานาม (Article) การใชกาล
(Tense) การสรางประโยค (Sentence) การใชบุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝกทักษะ
เบื้องตนในการฟง พูด อานและเขียนในลักษณะที่สัมพันธกัน เนนดานการอานและความเขาใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
รูปประโยคและคําศัพทตาง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced English)
ศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เนนการอาน
การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคําศัพทและโครงสรางประโยคสัมพันธกับเอกสารที่ใชศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit)
ศึกษาโครงสรางของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอานคําศัพท สวนประกอบของนามศัพท การแจกรูปนามศัพทสระการันต สระสนธิ บุรุษ
สรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท สวนประกอบของกริยาอาขยาต การ
ประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแตงประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับ
ไวยากรณที่ไดศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท การแจกรูปนามศัพท พยัญชนะการันต พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท อัพยยศัพท
กริยาศัพท การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุ
วาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเปนกรรมวาจก ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ
แปลและแตงประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Thai)
ศึกษาหนว ยเสี ยงพยั ญ ชนะ หนวยเสีย งสระ หนว ยเสียงวรรณยุกต หนว ยคํา ระบบไวยากรณ
ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาไทย ฟงคําสั่ง คําบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟง
พูด ทั กทาย ขอบคุ ณ ขอโทษ ขออนุ ญ าต แนะนําตัว เอง แนะนําผูอื่น บอกชื่อสิ่ งของที่ ใชในชีวิตประจําวัน
สนทนาไดทั้งคําที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Thai)
ศึ กษาวิ เ คราะห ห น ว ยเสี ย งพยัญ ชนะ หนว ยเสี ย งสระ หนว ยเสีย งวรรณยุก ต หนว ยคํา ระบบ
ไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง ข า วจากวิ ท ยุ โทรทั ศ น การพู ด วาทศิ ล ป การอ า น
หนังสือพิมพและตําราวิชาการ การเขียนบทความ และฝกแตงกาพย กลอน โคลง ฉันทในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Chinese)
ศึกษาโครงสรางของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการอาน การ
เขียนภาษาจีน และการฝกสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Chinese)
ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณ
ปจจุบัน
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Japanese)
ศึกษาโครงสรางของภาษาญี่ปุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการอาน เขียน
ภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Japanese)
ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุน เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณ
ปจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องตน
๒(๒-๐-๔)
(Basic Hindi)
ศึกษาโครงสรางของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการฟงอาน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณพื้นฐานที่นิยมใชในชีวิตประจําวัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
ฝ กทั กษะในการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาฮิน ดี เนน การสนทนา โดยอาศัย ขอมูล จาก
สถานการณปจจุบัน
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Culture)
ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ การเผยแพรและสรางสรรควัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ
พัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษยกับอารยธรรม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Civilization)
ศึกษาความเป นมาและพัฒ นาการของมนุษย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัย ปจจุบัน
ความหมายของอารยธรรม บ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของอารยธรรมตะวั น ออกและตะวั น ตกในยุ ค ต า งๆ
ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่กอใหเกิด
ผลกระทบและความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ การแลกเปลี่ยนกันระหวางอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก
และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึกษาพัฒนาการและองคประกอบของชีวิต ความสัมพันธของจิตวิทยากับการดํารงชีวิต วิเคราะห
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะตางๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีตอพฤติกรรมของมนุษยและการดํารงอยูรวมกันในสังคม
และสิ่งแวดลอม
๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดลอม
๒(๒-๐-๔)
(World and Environment)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวิทยาศาสตรและวิธีการทางวิทยาศาสตร ภาวะอุณหภูมิพื้นโลกที่
สูงขึ้น ฝนกรดและหมอกควันดํา สภาวะเรือนกระจก มลพิษทางอากาศ ทางน้ํา การตัดไมทําลายปา ปญหาขยะ
ลนโลกและสารพิษใตดิน การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย การพิทักษสิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาน
เศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมบทบาทของพระสงฆและของ
กลุมหลักในสังคมดานสิ่งแวดลอมและความเสี่ยง
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร ประวั ติ แ ละผลงานของนั กวิ ท ยาศาสตร ใ นยุ ค สมั ย ต า งๆ
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลด
ตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การขนสง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น วิทยาศาสตร
กับชีวิตประจําวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Computer and Information Technology)
บทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ประวั ติ ข องคอมพิ ว เตอร แ ละการสื่ อ สาร
องค ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร ระบบดิ จิ ทั ล ภาษาคอมพิ ว เตอร ซอฟต แ วร ป ระเภทต า งๆ แพลตฟอร ม
คอมพิ ว เตอร ระบบการประมวลผล การวิ เคราะห ออกแบบและพั ฒ นาระบบ ขอมูล และการบริห ารข อมู ล
เครือขายและการสื่อสาร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและ
สังคมไซเบอร
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๕ หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษาบาลี ๖ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
(๒)(๒-๐-๔)
(Pali Literature)
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
โยชนาและปกรณวิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณคาของวรรณกรรมบาลีตอสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ
(๒)(๒-๐-๔)
(Pali Grammar)
ศึกษาการเขียน การอานภาษาบาลี ฐานกรณ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรดวย
สนธิกิริโยปกรณ ประเภทและวิธีแจกคํานาม สังขยา อัพยยศัพท กิริยาอาขยาต นามกิตก กิริยากิตก สมาส
และตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี
(๒)(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแตงบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะใหถูกตองตามหลักภาษา การแตง
และการแปลประโยคพิเศษและสํานวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเปนไทยและแปลไทยเปนบาลีจากหนังสือที่
กําหนด
ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนา ๑๕ หนวยกิต และไมนับหนวยกิต ๙ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากําเนิด ความเปนมา และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก การจําแนกโครงสรางและเนื้อหา
สาระพระไตรปฎก คําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถาจารย การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณอักษร
ลําดับคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ความเปนมาของพระไตรปฎก ในประเทศไทย และประโยชนที่ไดรับจาก
การศึกษาพระไตรปฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก
๒(๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระวินัยปฎก เลือกศึกษาวิเคราะหเนื้อหา
สาระที่สําคัญในคัมภีรมหาวิภังค ภิกขุนีวิภังค มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา
ประกอบ และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฏก
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๔๘

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก
๒(๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระสุตตันตปฎก เลือกศึกษาวิเคราะหพระ
สูตรที่สําคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสําคัญที่นาสนใจ จากนิกายทั้ง
๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกายและขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา
ประกอบ
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่
นาสนใจในพระอภิธรรมปฏกทั้ง ๗ คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเปนมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชนของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ
ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปสสนาภูมิ ๖ สติปฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู ไดแก ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓
รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติและนําไปใช ฝก
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกําหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร และอานาปานสติ
สูตร วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู ไดแก สิกขา ๓
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกําหนด ๒ ระยะ
สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย
๕ หลักธรรมที่ควรรูไดแก วิปลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๓ ระยะ นั่งกําหนด ๓ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ในมหาสติปฏฐานสูตร กระบวน การเกิด
ของไตรสิกขาและไตรลักษณ หลักธรรมที่ควรรูไดแก วิปสสนูปกิเลส ๑๐ วิปสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกําหนด ๔ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏ
ฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู ไดแก โพธิปกขิยธรรม ๓๗
ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกําหนด ๕ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปฏฐานสูตร
เชน อปณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกําหนด ๖ ระยะ สงและสอบอารมณ
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๔๙

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแกสภาวธรรมของสํานั ก
ปฏิบัตธิ รรมในสมัยปจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปฏฐานสูตร ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม
และนั่งกําหนด สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความสําคัญและลักษณะเดนของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขาไปในนานาประเทศ
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองคการใหมๆ ใน
วงการพระพุทธศาสนายุคปจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธี กรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณคาของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพั ฒ นาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ตั้งแตส มัย สุโ ขทัย ถึงปจ จุบัน ศึ กษาและ
วิเคราะหเนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตางๆ กฎ ระเบียบ คําสั่งและประกาศที่สําคัญของคณะสงฆ การ
ประยุกตการปกครองและการบริหารในปจจุบันสําหรับคณะสงฆไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใชกันแพรหลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญไดรจนาไวในภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma communication)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนา
บุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใชสื่อประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Reseach and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน วิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นาสนใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย กาพยมหาชาติของพระเจาทรงธรรม สังคีติยวงศของสมเด็จพระวันรัต (แกว) วัดพระเชตุพน
พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แกนพุทธศาสนของพุทธทาส กรรมทีปนี
ของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารยพร
รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๕๐

๑(๑-

๒.๒ วิชาเฉพาะดานนิติศาสตร ๙๙ หนวยกิต
ก. วิชาพระพุทธศาสนาประยุกตดานนิติศาสตร ๑๐ หนวยกิต
๔๐๘ ๒๐๑ นิติปรัชญาแนวพุทธ
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Philosophy of Law)
ศึกษาทฤษฎีและปรัชญาแหงกฎหมายตามแนวพุทธ ปรัชญาทางกฎหมายของสํานักความคิด
ตางๆ ที่สําคัญในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนปญหารากฐานแหงกฎหมาย เปรียบเทียบปรัชญากฎหมายแนว
พุทธกับปรัชญากฎหมายของสํานักความคิดตางๆ
๔๐๘ ๓๐๒ กฎหมายที่เกี่ยวกับพระสงฆ
๒(๒-๐-๔)
(Related Law for Sangha)
ศึกษากฎหมายที่เ กี่ย วกับพระสงฆ กฎหมายคณะสงฆ กฎหมายเกี่ย วกับที่ดิน การครอบครอง
ปรปกษ การทํานิติกรรมสัญญา การเชาที่ดินและอาคารของวัด การเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย พระสงฆกับ
มรดก การเปน โจทย จํ าเลย และพยานในศาล และศึกษากรณีตัว อยางคดีที่ศาลตัดสินแลว อัน เกี่ยวของกับ
กฎหมายที่พระสงฆควรทราบ
๔๐๘ ๓๐๓ กฎหมายคณะสงฆของไทย
๒(๒-๐-๔)

(Thai Sangha Laws)
ศึกษาความหมาย ลัก ษณะที่ ม าและประเภทของกฎหมาย ขั้น ตอนและวิธีก ารการออก
กฎหมายคณะสงฆของไทย ความสัมพันธของคณะสงฆกับกฎหมายอื่นๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆ
ของไทยกับกฎหมายตางๆ การบังคับใชกฎหมายคณะสงฆของไทย การใชอํานาจหนาที่ของพระสังฆาธิ
การ พระราชบัญญัติคณะสงฆ และกฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวของกับคณะสงฆของไทย
๔๐๘ ๔๐๔ หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย
๒(๒-๐-๔)
(Legal Profession, Buddhist Ethics and Disciplines of Lawyers)
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย รวมทั้งงานในหนาที่ของนักกฎหมาย โดย
เนนพุทธจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพสําหรับนักกฎหมาย และบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ใชบังคับ
๔๐๘ ๔๐๕ สัมมนานิติศาสตรแนวพุทธ
๒(๒-๐-๔)
(Seminar on Buddhist Way of Law)
อภิปราย วิเคราะหนิติศาสตรแนวพุทธในพระไตรปฎกและในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
และขอโตแยงทางทฤษฎีกฎหมายตางๆ โดยใหนิสิตศึกษาคนควาและนําเสนอรายงานหนาชั้น ภายใตการ
แนะนําของอาจารยผสู อน

ข. วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร ๘๙ หนวยกิต

๔๐๘ ๒๐๖ หลักกฎหมายมหาชน
๒(๒-๐-๔)
(Principle of Public Law)
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและ
บทบาทความสําคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบและรูปของรัฐ ความเปนนิติบุคคลและ
สถาบันตางๆ ของรัฐ การปกครองโดยกฎหมาย บอเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน
การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน การควบคุมการใชอํานาจรัฐ
๔๐๘ ๒๐๗ หลักกฎหมายเอกชน
๒(๒-๐-๔)
(Principle of Private Law)
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐานและบทบาทความสําคัญ
ของกฎหมายเอกชน การใชและการตีความกฎหมายเอกชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องตนของกฎหมายแพง
ตามที่ปรากฏในลักษณะ ๑-๒ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๕๑

๔๐๘ ๒๐๘ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
๓(๓-๐-๖)
(Constitutional Law and Political Institution)
ศึกษาประวัติ ความหมายของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาลและรูปของรัฐบาล การ
แบงแยกอํานาจ อํานาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหวางอํานาจเหลานี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย
หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้งของไทย
๓(๓-๐-๖)
๔๐๘ ๒๐๙ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
(Civil and Commercial Code on Juristic Acts and Contracts)
ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทําใหการแสดง
เจตนาเสื่อมเสีย การตีความการแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลา
อายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย บรรพ ๑ ลักษณะ ๔ ถึง ๖ ลักษณะของสัญญา การ
กอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรับ ความระงับแหงสัญญาตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ ๒ ลักษณะ ๒
๒(๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๐ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
(Civil and Commercial Code on Obligation)
ศึกษาความหมายของหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ การโอนหนี้ ลูกหนี้เจาหนี้
หลายคน ความระงับแหงหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๒ ลักษณะ ๑
๓(๓-๐-๖)
๔๐๘ ๓๑๑ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยสินและกฎหมายที่ดิน
(Civil and Commercial Code on Property and Land Law)
ศึกษาลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเกี่ยวเนื่องกันระหวางทรัพย เครื่อง
อุปกรณ ดอกผลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑ ลักษณะ ๓ ลักษณะและหลักทั่วไปของ
ทรัพยสิทธิ ชนิดของทรัพยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๔ และศึกษาประวัติและหลัก
สําคัญของกฎหมายที่ดนิ กฎหมายเกีย่ วกับการจัดสรรที่ดินและกฎหมายอาคารชุด
๒(๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๒ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได
(Civil and Commercial Code on Torts, Management of Affairs Without Mandate
and Enrichment)
ศึกษาเกี่ยวกับหนี้ที่ไมไดเกิดจากสัญญา แตเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายที่เรียกกันวา ละเมิด โดย
ศึกษาถึงความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทําของตนเอง ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทําของบุคคลอื่น
ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะที่เดินดวยกําลังเครื่องจักรหรือทรัพยอันตราย คาสินไหม
ทดแทนเพื่อละเมิด นิรโทษกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๒ ลักษณะ ๕ จัดการงาน
นอกสั่ง ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๒ ลักษณะ ๓ และ ๔
๒(๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๓ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
(Civil and Commercial Code on Sale, Exchange, Gift)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๑ ถึง ๓
๔๐๘ ๓๑๔ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม
๒(๒-๐-๔)
ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
(Civil and Commercial Code on Hire of Property, Hire Purchase, Hire of Services, Hire
of Work, Carriages, Loan, Deposit, Warehousing, Compromise, Gambling and Betting)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ สัญญาเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม ฝาก
ทรัพย เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๔ ถึง ๑๐, ๑๔, ๑๗ และ ๑๘
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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๔๐๘ ๓๑๕ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา
๒(๒-๐-๔)
(Civil and Commercial Code on Suretyship, Mortgage, Pledge)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ ๓ ลักษณะ ๑๑ ถึง ๑๓
๒(๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๖ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
(Civil and Commercial Code on Agency, Brokerage)
ศึกษาลักษณะสัญญาตัวแทนมีความแตกตางกับสัญญา ลักษณะอื่นอยางไร การตั้งตัวแทน
หนาที่และความรับผิดระหวางตัวแทนและตัวการ ความรับผิดของตัวการและตัวแทนตอบุคคลภายนอก สิทธิ
การรับบําเหน็จของตัวแทน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงลักษณะของสัญญาตัวแทนคาตาง หนาที่และความรับผิด
ระหวางตัวการและตัวแทนคาตาง รวมทั้งความรับผิดตอบุคคลภายนอกตลอดจนความแตกตางระหวาง
ตัวแทนธรรมดาและตัวแทนคาตาง ความระงับสิ้ นไปแหงสั ญญาตัวแทน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงสัญญา
นายหนา บําเหน็จนายหนา
๔๐๘ ๓๑๗ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
๒(๒-๐-๔)
(Civil and Commercial Code on Bills, Current Account)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ ๓ ลักษณะ ๑๙ ถึง ๒๑
๒(๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๑๘ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย
(Civil and Commercial Code on Insurance)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๐
๔๐๘ ๓๑๙ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชน จํากัด ๒(๒-๐-๔)
(Civil and Commercial Code on Partnerships, Companies, Public Company Limited)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ หุนสวน บริษัทและบริษัทมหาชนจํากัด ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
๒(๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๒๐ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
(Civil and Commercial Code on Family)
ศึกษากฎหมายครอบครัวใหทราบเรื่องการสมรส บิดามารดากับบุตร คาอุปการะเลี้ยงดูตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕
๔๐๘ ๓๒๑ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
๒(๒-๐-๔)
(Civil and Commercial Code on Succession)
ศึกษากฎหมายสืบมรดก ใหทราบเรื่องบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุความ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ ๖
๔๐๘ ๓๒๒ กฎหมายอาญา ๑
๓(๓-๐-๖)
(Criminal Law 1)
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแหงกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความผิด ทฤษฎี
วาดวยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ ลักษณะของโทษ การกําหนดโทษ เหตุ
ตางๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติท่ัวไปที่ใชแกความผิดลหุโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค ๑
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๕๓

๔๐๘ ๓๒๓ กฎหมายอาญา ๒
๓(๓-๐-๖)
(Criminal Law ๒)
ศึกษาถึงหลักเกณฑความผิดเฉพาะอยาง ๙ ลักษณะ อาทิเชน ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง
ราชอาณาจั กร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุ ติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ความผิ ดเกี่ ยวกั บความสงบสุ ขของประชาชน ความผิ ดเกี่ ยวกั บการก อให เกิ ดภยั นตรายต อประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ ถึง ๙
๓(๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๔ กฎหมายอาญา ๓
(Criminal Law 3)
ศึกษาความผิดเฉพาะอยาง คือ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและ
ชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค ๒ ลักษณะ ๑๐ ถึง ๑๒ ความผิดลหุโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค ๓
๓(๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๕ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
(Criminal Procedure Code 1)
ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญา ใหทราบหลักทั่วไป อํานาจสอบสวนและเขตอํานาจศาล
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก คน และปลอยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ
การฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑ และ ภาค ๒
๓(๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
(Criminal Procedure Code 2)
ศึกษาวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓ และให
ทราบถึงการอุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๔
๓(๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๗ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ๑
(Civil Procedure Code 1)
ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพงใหทราบบทวิเคราะหศัพท ศาล คูความ การยื่นและสงคํา
คูความและเอกสาร คําพิพากษาและคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค ๑ ลักษณะ ๑, ๔
และ ๖ วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นตน วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ภาค ๒ ลักษณะ ๑ และ ๒
๓(๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ๒
(Civil Procedure Code 2)
ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพง (ตอ) ใหทราบการอุทธรณและฎีกา วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา
และการบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค ๓ และภาค ๔
๓(๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน
(Law of Evidence)
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทัง้ คดีแพงและคดีอาญา หลักในการ
รับฟงและไมรับฟงพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเลาและพยานความเห็น ขอที่ศาลรูเอง ขอ
สันนิษฐานและหนาที่นําสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค ๑ ลักษณะ ๕ และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๕
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๕๔

๔๐๘ ๔๓๐ กฎหมายการคลัง
๓(๓-๐-๖)
(Public Finance Law)
ศึกษาที่มา ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลัง นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ
การจัดองคกรของรัฐทางการคลัง รายได การกอหนี้สาธารณะและรายจายของรัฐ วิธีการจัดทํางบประมาณของ
รัฐ การตรวจสอบการใชจายเงินของรัฐ การควบคุม การเงินและการคลังของรัฐในรูปแบบตาง ๆ
๔๐๘ ๔๓๑ กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ
๒(๒-๐-๔)
(Bankruptcy and Business Reorganization)
ศึกษาหลักเกณฑและกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายสําหรับลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
และนิ ติ บุ คคล และศึ กษาถึ ง กระบวนพิ จารณาเกี่ ยวกั บการฟ น ฟู กิ จการของลู กหนี้ ซึ่ ง เป น นิ ติ บุ คคล
ตามพระราชบั ญญั ติ ลมละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ และพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลล มละลายและวิ ธี พิจารณา
คดีลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
๔๐๘ ๔๓๒ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
๒(๒-๐-๔)
(Law on Court Organization and the Criminal Procedure of Kwaeng Court)
ศึกษาประวัติศาลยุติธรรม ระบบงานศาลยุติธรรม งานฝายตุลาการ และงานฝายธุรการ ชั้น
ของศาลยุติธรรม ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา และศาลชํานัญพิเศษ อํานาจศาล อํานาจผูพิพากษา
องคคณะของ ผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบ รวมทั้งวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
๔๐๘ ๔๓๓ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
๓(๓-๐-๖)
(Public International Law)
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศ สิ่งที่อยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย
ระหวางประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องคการของรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศ กิจการ
ระหวางประเทศ การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ สงคราม ความเปนกลาง
๔๐๘ ๔๓๔ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
๓(๓-๐-๖)
(Private and Criminal International Law)
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล การจําแนกบุคคล
ตามสภาพภูมิศาสตร การจําแนกนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร การไดสิทธิหรือสถานะของคนตาง
ดาว การขัดกันแหงกฎหมาย อํานาจหนาที่และอํานาจศาลของรัฐในคดีอาญา การรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อปราบอาชญากรรม เชน การสงผูรายขามแดน
๔๐๘ ๔๓๕ กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๓(๓-๐-๖)
(Administrative Law and Administrative Procedure)
ศึกษาความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบทางปกครอง การจัดระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน กิจการทางปกครอง บริการสาธารณะ การกระทําทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
เจาหนาที่ของรัฐและการควบคุมฝายปกครองและศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเรื่องศาลปกครอง ลําดับชั้น
ของศาลปกครอง องคกรในศาลปกครอง เขตอํานาจศาลปกครอง การฟองคดี กระบวนการดําเนินคดี การ
รวบรวมพยานหลักฐานและการสั่งระหวางพิจารณา การนั่งพิจารณาคดีและการสั่งคดี คําพิพากษาหรือ
คําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง การบังคับคดีและการอุทธรณคดีปกครอง
๔๐๘ ๔๓๖ กฎหมายภาษีอากร
๓(๓-๐-๖)
(Taxation Law)
ศึกษาหลักการของการภาษีอากร และรายไดอื่น ๆ ของรัฐบาล ชนิดของภาษี และอัตราภาษี
นโยบายภาษี การบริหารงานดานภาษี สาระสําคัญของกฎหมายภาษีอากร
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๕๕

๔๐๘ ๔๓๗ กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
๓(๓-๐-๖)
(Labour and Social Security Law)
ศึกษากําเนิดและหลักสําคัญของกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธและ
กฎหมายประกันสังคม
๔๐๘ ๔๓๘ กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา
(Intellectual Estate and Procedure for Intellectual Property)
๓(๓-๐-๖)
ศึ กษาลั กษณะของทรั พย สิ นทางป ญญาชนิ ดต างๆ โดยเน นลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บั ตรและสิ ทธิ ใน
เครื่องหมายการคา ลักษณะของลิขสิทธิ์ การคุมครองลิขสิทธิ์ภายในประเทศ การคุมครองลิขสิทธิ์ระหว าง
ประเทศ ลักษณะของสิทธิบัตร การคุมครองสิทธิบัตรในประเทศไทย นโยบายของประเทศกําลังพัฒนาในการ
ตรากฎหมายสิทธิบัตร ลักษณะของสิทธิ์ในเครื่องหมายการคา การคุมครองสิทธิ์ในเครื่องหมายการคาใน
กฎหมายไทย การคุมครองสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ เชน สิทธิ์ในชื่อทางการคา ความลับทางการคา
ฯลฯ และวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา
๔๐๘ ๔๓๙ กฎหมายการคาระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
(International Trade Law)
ศึกษาวิวัฒนาการและที่มาของการคาระหวางประเทศ หลักเกณฑและขอตกลงในสัญญาทาง
การคาระหวางประเทศ เชน สัญญา CIF, C&F และ FOB การชําระคาสินคาระหวางประเทศวิธีตาง ๆ รวมถึง
ศึกษากฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอการคาสินคาระหวางประเทศ ขอตกลงวาดวย
พิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือ (GATT) ขอตกลง
ตางๆ ขององคการการคาโลก (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือ WTO และกระบวนการ
ระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ
๔๐๘ ๔๔๐ การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
๓(๓-๐-๖)
(Lawyer Practice and Legal Document Preparation)
ศึกษาสถานการณจําลองกระบวนการพิจารณาคดี นับแตการเตรียมคดี การรางคําฟอง คําใหการ
แถลงการณและคํารองตางๆ วิธีปฏิบัติในศาล การเสนอพยานหลักฐาน การซักถามพยาน การแถลงการณดวย
วาจา การทําคําพิพากษา และการอุทธรณฎีกา
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
๔๐๘ ๔๔๑ สิทธิมนุษยชน
๓(๓-๐-๖)
(Human Rights)
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ
และกฎเกณฑที่มีสภาพเปนกฎหมายและที่เปนเพียงนามธรรม วิธีการสงเสริมและคุมครองซึ่งสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนขอบเขตแหงการใชสิทธิของมนุษยในสังคม
๔๐๘ ๔๔๒ การสืบสวนและสอบสวน
๓(๓-๐-๖)
(Criminal Inquiry and Interrogation)
ศึกษากระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในขั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวน การ
กระทําความผิดอาญา สิทธิของผูตองหาตามรัฐธรรมนูญ
๔๐๘ ๔๔๓ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
(Comparative Constitutional Law)
ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ และรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบและศึกษาถึงหลัก
กฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศที่สําคัญ เพื่อเปนแนววิเคราะหกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับตั้งแตป
พุทธศักราช ๒๔๗๕
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๕๖

๔๐๘ ๔๔๔ กฎหมายศุลกากร
๓(๓-๐-๖)
(Customs Law)
ศึกษาลักษณะการเก็บภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การเสียภาษี การยกเวนและลดอัตราอากร
การคืนภาษี การคลังสินคา ความผิดและการดําเนินคดีศุลกากร
๔๐๘ ๔๔๕ กฎหมายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม
๓(๓-๐-๖)
(Law on the Preservation of Natural Resources, Environment, Art and Culture)
ศึกษาแนวคิด นโยบายของรัฐและกฎหมายวาดวยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และศิลปวัฒนธรรม อันไดแก ทรัพยากรปาไม น้ํา มลพิษจากขยะมูลฝอย มลพิษจากของเสียอันตราย แหลง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาหลักกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติของโลกและกฎหมายตางประเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดการของเสียอันตราย
๔๐๘ ๔๔๖ ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
๓(๓-๐-๖)
(Thai Legal History and Major Legal Systems)
ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายตางประเทศในกฎหมายไทยโบราณ การ
แบงสมัยสําคัญในประวัติศาสตรกฎหมายไทย ศึกษาตัวอยางกฎหมายไทยโบราณบางลักษณะ เชน ละเมิด
สัญญา ฯลฯ อิทธิพลของกฎหมายตางประเทศ และวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลัง เปรียบเทียบ
ระบบกฎหมายหลักที่สําคัญของโลก เพื่อทําความเขาใจกับอิทธิพลและแนวโนมของกฎหมายไทยปจจุบัน
โดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมันนิค ระบบกฎหมายคอมมอนลอว ระบบกฎหมายสังคมนิยม ระบบ
กฎหมายศาสนาและประเพณีนิยม
๔๐๘ ๔๔๗ กฎหมายการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
๓(๓-๐-๖)
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Court)
ศึกษาสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็ก การควบคุมและแกไขเด็กกระทําผิดดวยวิธีการศาล
เยาวชนและครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๔๐๘ ๔๔๘ กฎหมายอาเซียน
๓(๓-๐-๖))
(Asian Law)
ศึกษากฎหมายในกลุมประเทศอาเซียน ขบวนการนิติบัญญัติ ขบวนการตุลาการ ระบบ
กฎหมายและวิชาชีพกฎหมาย การศึกษากฎหมาย การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนยากไร การ
วิจัยกฎหมาย การบันทึกและการคนหากฎหมายของประเทศตางๆ ในกลุมนี้ การศึกษากฎหมายเฉพาะ
เรื่องในลักษณะเปรียบเทียบอันมีกฎหมายลักษณะสัญญาหุนสวนและกฎหมายอื่นอันเปนที่สนใจรวมกัน
๔๐๘ ๔๔๙ กฎหมายคุมครองผูบริโภค
๓(๓-๐-๖)
(Consumer Protection Law)
ศึกษากฎเกณฑแหงกฎหมายเพื่อพิทักษ สิทธิและประโยชนของผูบริโภค กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค และการใชบังคับกฎหมายคุมครองผูบริโภค
๔๐๘ ๔๕๐ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
(Information Technology Law)
ศึกษาแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายเพื่อแกปญหาที่เกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเรียนรูจากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เชน กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางเล็กทรอ-นิกส การ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
รวมถึงกฎหมายทรัพยสินทางปญญาตางๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ลิขสิทธิ์ และโดเมนเนม
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๔๐๘ ๔๕๑ กฎหมายรัฐสภา
๓(๓-๐-๖)
(Law of Parliaments)
ศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาของไทยและของตางประเทศ อํานาจหนาที่ของรัฐสภา
อาทิ อํานาจหนาที่ในการตรากฎหมาย การควบคุมฝายบริหาร อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่อง
ตางๆ ตลอดจนอํานาจหนาที่ของประชาชน สภาคณะกรรมาธิการรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ
๔๐๘ ๔๕๒ กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ
๓(๓-๐-๖)
(Law of Arbitration)
ศึกษาลักษณะสําคัญของกระบวนการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอบังคับอนุญาโตตุลาการตางๆ ตลอดจนอนุสัญญาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศที่สําคัญ
๔๐๘ ๔๕๓ กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง
๓(๓-๐-๖)
(Law on Political Parties)
ศึกษาระบบพรรคการเมือง แนวนโยบายและวิธีดําเนินงานของพรรคการเมือง กฎหมายและกฎ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งวุฒิสภา
๔๐๘ ๔๕๔ กฎหมายทหาร
๓(๓-๐-๖)
(Military Law)
ศึกษากฎหมายอาญาทหาร กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายวาดวยวินัยทหารและ
กฎอัยการศึก
๔๐๘ ๔๕๕ กฎหมายอุตสาหกรรม
๓(๓-๐-๖)
(Industrial Law)
ศึกษาหลักสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม สภาพและขอบเขตของกฎหมายที่ใชในการ
ควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งการควบคุมสิ่งที่เปนพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
๔๐๘ ๔๕๖ ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
๓(๓-๐-๖)

(English for Lawyers)
ศึกษาถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาอังกฤษ
๔๐๘ ๔๕๗ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

๓(๓-๐-๖)

(Investment Law)
ศึกษาสิทธิและหนาที่ของผูที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายแหงการกําหนด กฎเกณฑอัน
เปนการชักจูงใจผูเขามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว กฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาว รวมทั้งการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของ
ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนา
๔๐๘ ๔๕๘ นิติเวชศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Forensic Medicine)
ศึกษาประวัติศาสตรและความมุงหมายของนิติเวชศาสตร การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจนบุคคล
หลั ก วิ นิ จ ฉั ย การตาย เหตุ ต าย ยาพิ ษ การตรวจต า งๆ ทางนิ ติ เ วชวิ ท ยา ความผิ ด ทางเพศ อั น ตรายจาก
การจราจร
***************
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ภาคผนวก ข
ขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------------------เพื่อ ให การบริ ห ารงานการศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ย บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค จึ งเห็ น สมควรออก ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ เมื่อวันที่
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ จึงมีมติใหออกขอบังคับดังตอไปนี้ :บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือ ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ ขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“นิสิต” หมายถึง ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบรอยแลว
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
๖.๑ คุณสมบัติของนิสิตที่เปนพระภิกษุสามเณร
๖.๑.๑ เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปหรือ
๖.๑.๒ เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยคและเปนผูสําเร็จการศึกษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๖.๑.๓ เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน พระ
ปริยัติธรรมสามัญศึกษา หรือ
๖.๑.๔ เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ได รั บ
ประกาศนียบัตรอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองและเมื่อไดรับ การพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลว ตอง
ศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต หรือ
๖.๑.๕ เป น พระสั ง ฆาธิก ารหรือ ครู ส อนพระปริยั ติธ รรม ผู สํ าเร็ จ การศึ กษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาและสอบไดนักธรรมชั้นเอก และไดรับการแตงตั้งมาแลว ไมนอยกวา ๓ ป
๖.๑.๖ เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ เพื่อขอรับปริญญา ตาม
หลักเกณฑที่สภาวิชาการกําหนด
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๖.๑.๗ เปนผูที่มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรค ในการศึกษา
๖.๑.๘ ไม เ คยถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อ ถู ก ไล อ อกจากสถาบั น การศึ ก ษาใดๆ เพราะความ

ประพฤติหรือวินัย
๖.๒ คุณสมบัติของนิสิตที่เปนคฤหัสถใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในแตละปการศึกษา
ข อ ๘ มหาวิ ทยาลั ย อาจอนุ มัติให ผูสําเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีในสาขาวิช าใดวิช าหนึ่ง หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นขึ้นทะเบียนเปนนิสิตเพื่อเขาศึกษาในอีกสาขาหนึ่งได ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการ ประจําคณะ
หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่ผูนั้นประสงคจะเขาศึกษามีมติเห็นชอบ
ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่จะรับเขาศึกษามีอํานาจพิจารณา
เทียบรายวิชาและหนวยกิตที่ผูนั้นไดศึกษาแลว พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขและจํานวนหนวยกิตที่จะ ตองศึกษาใน
สาขาวิชาที่ผูนั้นขอเขาศึกษา ทั้งนี้ จะตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต และมีเวลาศึกษาอีกไม
นอยกวา ๓ ภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๙ การนับวันตางๆ ตามขอบังคับนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป
หมวดที่ ๑
การจัดและวิธีการศึกษา
ขอ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหใชระบบหนวยทวิภาค(Semester Credit System) โดย
แบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห
นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer Session) ตอจากภาคการศึกษาที่สอง อีกหนึ่งภาค
ก็ได โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชา ใหเทากับภาคปกติ ภาค
การศึกษาฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีตองไมต่ํากวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ และ
ตองปฏิบัติงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ยกเว น ในกรณี ขอ ๘ ให เ ป น ไปตามที่มหาวิทยาลั ย กําหนดสําหรับ ผูเขาศึก ษาในหลักสูตร ตอเนื่อ ง
ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรีใหศึกษารายวิชาตามโครางสรางหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๓ ใหกําหนด หนวยกิต (Credit) เปนหนวยสําหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะ งานของแต
ละรายวิชา
ขอ ๑๔ การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติใหกําหนดเกณฑดังนี้
๑๔.๑ รายวิชาที่นิสิตใชเวลาฟงบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง และมีการเตรียม หรือการศึกษา
นอกเวลาเรียนอีกสัปดาหละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
๑๔.๒ รายวิชาที่นิสิตใชเวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ - ๓ ชั่วโมงและเมื่อ
รวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอด ภาคการศึกษาใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๕ ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยกําหนดหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตที่จะตองเรียน โดยจะตองมีวิชา
แกนพระพุทธศาสนาและวิชาพื้นฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละหลักสูตร
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ขอ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกใหเปน หนาที่ และความรั บผิดชอบของคณะ หรือ
วิทยาลัยที่จะออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ
ขอ ๑๗ ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยสงชื่อรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ใหกองทะเบียน
และวัดผล ทราบ กอน วันลงทะเบียน
ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแลว หากคณะหรือวิทยาลัยจําเปนตองเปดสอนรายวิชาใหม เพิ่มขึ้น
หรือไมเปดสอนรายวิชาใดที่ไดแจงไวก็ใหดําเนินการไดแตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประจํา
คณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยและตองแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบ ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๑๕ วัน
นับจากวันเปดภาคการศึกษา
ขอ ๑๘ ใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ ซึ่งไมขัดกับขอบังคับนี้ในการรับ นิสิตที่
จะขอยายจากคณะหรือวิทยาลัยตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น โดย จะตองมีเวลา
การศึกษาตอเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยที่เขาศึกษาใหมไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษา ปกติและตองมีหนวยกิต
สะสมใหมไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
ขอ ๑๙ การเทียบฐานะชั้นปที่ของนิสิตใหมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนหนวยกิตที่นิสิต ลงทะเบียนเรียน
และสอบไดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนเกณฑพิจารณาและกระทําเมื่อสิ้นภาค การศึกษาปกติทุกภาค
ขอ ๒๐ สภาพนิสิต แบงออกไดดังนี้ :๒๐.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ (On Promotion)
ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒๐.๑ นิสิตสภาพรอพินิจ (On Probation)
ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐
การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ทั้งนี้ ยกเวนนิสิต ที่เขาศึกษา
เปนปแรก ซึ่งการจําแนกสภาพจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแตเริ่มเขาศึกษา
กองทะเบี ย นและวั ดผลจะตอ งแจงสภาพรอพินิจ ให นิสิตที่มี ส ภาพเชน นั้น และอาจารย ที่
ปรึกษาของนิสิตผูนั้นทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ ๒๑ การลาพักและการกลับเขาศึกษาใหม นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา ตอคณบดี
หรือผูอํานวยการวิทยาลัยไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ :๒๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
๒๑.๒ ไดรับทุนการศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย เห็นสมควร
สนับสนุน
๒๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรอง แพทยมา
แสดงตอมหาวิทยาลัย
๒๑.๔ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอื่นที่สําคัญ
ในกรณีที่นิสิตขอลาพักกอนลงทะเบียนรายวิชาหรือกอนเปดภาคการ ศึกษา นิสิต
ตองยื่ น คํารองตอคณบดีห รื อผู อํา นวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย างช าภายใน ๗ วัน นับจาก วัน ที่เ ป ดภาค
การศึกษา และจะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภานภาพการเปนนิสิตไว หากไมปฏิบัติ ตามมหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนิสิตผูนั้นออกจากทะเบียนนิสิตและใหพนสภาพการเปนนิสิตทันที
อนึ่ ง ถ านิ สิ ต ขอลาพั กการศึ ก ษาหลั ง จากที่ ได ล งทะเบี ย นรายวิ ช าแล ว หรือ ใน
ระหวางภาคการศึกษา นิสิตตองยื่นคํารองโดยเร็วที่สุดและจะตอง มีเวลาเรียนโดยสม่ําเสมอ ในระยะกอนการยื่น
คํารองขอลาพัก หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหถือวาไดผลการศึกษา
ระดับ F เฉพาะรายวิชานั้นและใหนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยดวย
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ข อ ๒๒ ให ค ณบดี ห รื อ ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ที่ นิ สิ ต สั ง กั ด อนุ มั ติ ใ ห ล าพั ก ได ค รั้ ง ละไม เ กิ น ๒ ภาค
การศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตองขอลาพักตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักใหมตามวิธีการ ดังกลาวแลว
นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาใหมจะตองยื่น คํารองขอกลับ
เขาศึกษา ตอคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ วัน หากไมปฏิบัติตาม
จะไมมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น เวนแตคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนที่ทําใหนิสิตผูนั้นไมอาจยื่นคํารองขอ กลับเขาศึกษาไดทันตามกําหนดจะ
อนุมัติใหเปนกรณีพิเศษก็ได
ขอ ๒๓ คณะหรือวิทยาลัยจะตองแจงรายชื่อนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักหรือถูกสั่งพักการ ศึกษาและ
รายชื่อนิสิต ที่กลับเขาศึกษาใหมใหกองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วที่สุด
หมวดที่ ๒
การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต การลงทะเบียน การเพิ่มและการถอนรายวิชา
ขอ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
๒๔.๑ ผูขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองนําหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดมายื่น ตอกองทะเบียนและ
วัดผลดวยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมตาม ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๔.๒ ผูไมสามารถมายื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามวันที่กําหนดตองแจง เหตุขัดของให
กองทะเบียนและวัดผลทราบเปนลายลักษณอักษร ภายใน ๗ วัน หลังจากที่กําหนดไว มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
ในกรณีที่ไดแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแลว ตองขึ้นทะเบียนเปน
นิ สิ ต ด ว ยตนเอง ยกเว น กรณี ที่ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเห็ น ว า มี เ หตุ จํ า เป น อั น หลี ก เลี่ ย งมิ ไ ด จึ ง อนุ ญาตให
มอบหมายผูแทนมาขึ้นทะเบียนได ทั้งนี้ ตองทําใหเสร็จเรียบรอยภายใน ๗ วัน นับจากวัน เปดภาคการศึกษา
ขอ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงคจะเรียนตามแบบฟอรม และ หลักเกณฑที่
กองทะเบียนและวัดผลกําหนดไว
๒๕.๒ ใหมีการลงทะเบีย นรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้ ง ตองไดรั บ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะลงลายมือไวเปนหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๓ นิสิตตองมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด พรอมทั้ง
ชําระคาธรรมเนียมและสวนที่คางชําระ(ถามี)ใหเรียบรอยจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ และนิสิตจะ
ไดรับรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลวเทานั้น
๒๕.๔ นิสิตที่มาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผล กําหนดใหถือวามา
ลงทะเบียนชา ตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเปนพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งประกาศใหทราบเปน
คราวๆ ไป
๒๕.๕ นิสิตที่ไมมาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วัน
แรกของภาคการศึกษาภาคฤดูรอน เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ ทั้งระยะเวลาที่พนกําหนดนั้นไมนานเกินสมควร และตองชําระคาธรรมเนียมตามขอ
๒๕.๔
ในกรณี ที่ นิ สิ ต ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ล งทะเบี ย นเป น กรณี พิ เ ศษเช น นี้ ถ า เวลาเรี ย น นั บ จากวั น
ลงทะเบี ย นรายวิ ช าเหลื ออยู ไม ถึง ร อ ยละ ๘๐ ของภาคการศึก ษานั้ น ก็ ให มีสิ ท ธิ์เ ขา สอบ ในรายวิช าที่ ไ ด
ลงทะเบียนดวย แตทั้งนี้ตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาที่เหลือ
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๒๕.๖ นิสิตที่ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเปด
ทําการสอนจะตองลาพักการศึกษาภายใตเงื่อนไขที่ไดระบุไวในขอ ๒๑ หากไมปฏิบัติ ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนิสิตผูนั้นออกจากทะเบียนนิสิตและใหพนสถานภาพการเปนนิสิตทันที
๒๕.๗ ถาไมเกินกําหนด ๒ ป นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียน นิสิตตาม
ขอ ๒๑ ขอ ๒๕.๖ และขอ ๕๘.๓ .๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตผูนั้นกลับเขาเปนนิสิตใหม ไดเมื่อมีเหตุอัน
สมควร โดยใหถือระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา
ในกรณีเชนนี้นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา รวมทั้งคา ธรรมเนียมอื่น ๆ
ที่คางชําระ (ถามี) ดวย
ขอ ๒๖ จํานวนหนวยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้ :๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณใหลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ยกเวนนิสิตคณะครุศาสตรใหเปนไปตามหลักสูตรของคณะ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใช
สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๑๐ หนวยกิต
๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนรายวิชาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิต
๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษใหลงทะเบียน รายวิชาตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๒๗ นิสิตที่ประสงคจะลงทะเบียนรายวิชา นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในขอ ๒๖ ตองยื่น คํารอง
เปนลายลักษณอักษรตอคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่ ม รายวิ ช าจะกระทํา ไดภ ายใน ๑๕ วั น แรกของภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อ
ภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ภายใน
เงื่อนไขและใหมีผล ดังตอไปนี้ :๒๘.๒.๑ ถาขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ วันแรก ของ
ภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในระเบียน
๒๘.๒.๒ ถาขอถอนเมื่อพนกําหนด ๑๕ วันแรก แตยังอยูภายใน ๔๕ วันแรก ของภาค
การศึกษาปกติหรือเมื่อพนกําหนด ๗ วันแรก แตยังอยูภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา ฤดูรอนถือวานิสิต
ถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ตอง มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น
มาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่ อ พ น กํ า หนด ตามข อ ๒๘.๒.๒ นั้ น จะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ ในกรณีเชนนี้
นิสิตจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนนั้น
๒๘.๒.๔การถอนซึ่ ง ไม ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการประจํ า คณะ หรื อ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ตามขอ ๒๘.๒.๓ นิสิตจะไดรับระดับ F ในรายวิชานั้น และใหนํามา คํานวณคา
ระดับเฉลี่ยดวย
๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวา ๙ หนวยกิต ในการศึกษา
ภาคปกติไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ ประจําวิทยาลัย
ขอ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตางๆ รวมทั้งสิทธิการไดรับคาธรรมเนียม คืนในบาง
กรณี ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
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หมวดที่ ๓
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๓๐ ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนเรียนไวแตละภาคการศึกษา
ขอ ๓๑ การวัดผลการศึกษาอาจทําไดหลายวิธี ในระหวางภาคการศึกษาจะมีการสอบทุกราย วิชาที่
ลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษานั้น ถารายวิชาใดไมมีการสอบใหคณบดี หรือผูอํานวยการ วิทยาลัยประกาศ
ใหนิสิตทราบกอนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ขอ ๓๒ นิสิตตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ยกเวนกรณีตามขอ ๒๕.๕
นิสิตผูมีเวลาเรียนในรายวิชาใดไมครบเกณฑกําหนดดังกลาว และมิไดรับอนุมัติจากคณบดี จะไดระดับ F
ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย
ขอ ๓๓ การประเมินผลการศึกษา
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชานั้นใหมีผลการศึกษาระดับ (Grade) และคาระดับ
(Grade-Point) ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
คาระดับ
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
A
๔.๐
ดีมาก (VERY GOOD)
B+
๓.๕
ดี (GOOD)
B
๓.๐
คอนขางดี (VERY FAIR)
C+
๒.๕
พอใช (FAIR)
C
๒.๐
คอนขางพอใช (QUITE FAIR) D+
๑.๕
ออน (POOR)
D
๑.๐
ตก (FAILED)
F
๐
ทั้งนี้ เกณฑคะแนนต่ําสุดที่ถือวาผานในรายวิชานั้นๆ คือ ระดับ D
ขอ ๓๔ การใหระดับ F ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
๓๔.๑ นิสิตเขาสอบและสอบตก
๓๔.๒ นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย
๓๔.๓ นิสิตไมมีสิทธิเขาสอบ ตามขอ ๓๒
๓๔.๔ นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอื่น นอกจากที่ระบุไวในขอ ๒๘.๒.๔
๓๔.๕ นิสิตไมแกผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ (I) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ ๓๗ วรรค ๒
๓๔.๖ นิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบไลและไดรับการตัดสินใหสอบตก
ขอ ๓๕ นอกจากการวัดผลเปนระดับตามขอ ๓๓ แลว รายงานผลการศึกษาอาจแสดงไดดวย สัญลักษณ
อื่นอีกดังนี้
สัญลักษณ
ผลการศึกษา
I (Incomplete)
ไมสมบูรณ
S (Satisfactory)
สอบไดไมกําหนดระดับ
U (Unsatisfactory)
สอบตกไมกําหนดระดับ
W (Withdrawn)
ถอนรายวิชาที่ศึกษา
Au (Audit)
ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต
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ขอ ๓๖ ในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย อาจมีการวัดผลโดยไมมีคาระดับก็ได และใหแสดงผลการศึกษา
โดยใชสัญลักษณ S หรือ U
รายวิชาใดซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับรายวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามความในวรรค
กอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๗ การใหสัญลักษณ I สําหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ :๓๗.๑ นิสิตไมสงงานมอบหมายหรือไมเขาทดสอบยอยใหครบเกณฑตามกําหนด ที่อาจารย
ผูสอนวิชานั้นสั่งหรือดําเนินการในภาคการศึกษา
๓๗.๒ นิสิตปวยไมอาจกระทําการสอบระหวางการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรอง แพทยมา
แสดงตอมหาวิทยาลัย
๓๗.๓ นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติ จากคณบดีหรือผูอํานายการวิทยาลัย หรือดวย เหตุ
สุดวิสัยบางประการ ซึ่งทําใหนิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําหรับรายวิชานั้นไมสมบูรณ และอาจารย
ผูสอนเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดทายของนิสิตผูนั้น
ในกรณีดังกลาวตามขอ ๓๗.๑, ๓๗.๒, และ ๓๗.๓ นิสิตจะตองทําการสอบและปฏิบัติงานที่ได รับ
มอบหมายจาก อาจารยผูสอนใหเรียบรอยเพื่อใหผลการศึกษาที่สมบูรณ อยางชาภายใน ๑๕ วัน หลังจากวัน
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ I จะถูกปรับเปน F ทันที
นิสิตที่ไดรับผลการศึกษาสมบูรณตามเงื่อนไขในวรรคแรก จะไดระดับคะแนนไมสูงกวา C เวนแตนิสิตผู
นั้นจะมีประวัติการเรียนเปนพิเศษ และผลไมสมบูรณ (I) นั้นเกิดเนื่องมาแตเหตุสุดวิสัย อาจใหไดรับระดับสูงกวา
C ได ทั้งนี้ใหอยูในดุ ลพิ นิจ ของอาจารย ผูส อนหรืออาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจํ าคณะหรื อ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยพิจารณารวมกันอนุมัติ
ขอ ๓๘ การใหสัญลักษณ S จะใหเฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตสอบไดและหลักสูตรระบุวาเปน รายวิชาที่นิสิต
ตองเรียนและสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ
ขอ ๓๙ การใหสัญลักษณ U จะใหเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุวาเปน รายวิชาที่นิสิต
ตองเรียนและสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ ในกรณีนี้นิสิตตองลงทะเบียนเรียนใหม จนกวาจะสอบไดสัญลักษณ S
ขอ ๔๐ การใหสัญลักษณ Au ใหกระทําเฉพาะรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนไวและแจงความ จํานงในวัน
ลงทะเบียนวาจะเรียนโดยไมนับหนวยกิต และไมประสงคจะใหมีการวัดผล
ขอ ๔๑ การใหสัญลักษณ W ใหกระทําเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไวในขอ ๒๘.๒.๒ และ ๒๘.๒.๓
ขอ ๔๒ นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไมต่ํากวาระดับ D ใหถือวาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวน ใน
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาจะตองไดใหสูงกวาระดับ D
หากรายวิชาที่สอบตกเปนวิชาบังคับในหลักสูตร นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบ ไดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในวรรคแรก
หากรายวิชาที่สอบตกเปนวิชาเลือก นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้น หรืออาจลง ทะเบียน
เรียนวิชาอื่นแทนก็ได
ขอ ๔๓ รายวิชาใดที่นิสิตสอบไดสูงกวาระดับ D ไมมีสิทธิลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก สวน รายวิชาที่
นิสิตลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) นิสิตอาจจะลงทะเบียนเรียนอีกก็ได
ขอ ๔๔ การนับหนวยกิตสะสมใหนับรวมเฉพาะหนวยของรายวิชาที่นิสิตสอบไดตามเกณฑขอ ๓๘ และ
ขอ ๔๒ เทานั้น
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๔๔.๑ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาครั้งหนึ่งใหนับจํานวนของ หนวยกิ
ตของรายวิชานั้นไปคิดเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
๔๔.๒ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุไววาเปนวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับ หนวยกิต
เฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเทานั้นเปนหนวยกิตสะสม
ขอ ๔๕ ใหมีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาทุกภาค โดยคํานวณหา คาระดับ เฉลี่ย ของ
รายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนไวสําหรับภาคการศึกษานั้น คานั้นเรียกวา คาระดับเฉลี่ยประจําภาค (SEMESTER
GRADE POINT AVERAGE = SGPA) และใหคิดคาระดับเฉลี่ยสําหรับรายวิชาทั้งหมด ทุกภาค การศึกษาตั้งแต
เริ่มเปนนิสิตถึงภาคการศึกษาปจจุบัน คานั้นเรียกวา คาระดับเฉลี่ยสะสม (CUMULATIVE GRADE POINT
AVERAGE = CUM GPA)
ขอ ๔๖ การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค (SGPA ) คํานวณไดจากการนําผลบวกของผลคูณ ระหวางคา
ระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนใน ภาคการศึกษานั้นตั้ง แลวหารดวยหนวย
กิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น
ขอ ๔๗ การคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม (CUM GPA ) คํานวณไดจากการนําผลบวกของผลคูณ ระหวางคา
ระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนไวทั้งหมดตั้งแลวหาร ดวยจํานวน หนวยกิต
ทั้งหมดที่ไดลงทะเบียนไวไมวารายวิชานั้นจะซ้ํากันหรือแทนกันก็ตาม
ขอ ๔๘ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I, S, W, Au จะไมนํามาคํานวณหาคา
ระดับเฉลี่ย ตามขอ ๔๖ และขอ ๔๗
ขอ ๔๙ การหาคาระดับเฉลี่ยใหคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ
หมวดที่ ๔
การเตือนและการรอพินิจ
ขอ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนิสิตแตละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา รวมทั้ง ภาค
การศึกษาภาคฤดูรอน นิสิตจะตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไมต่ํากวา ๒.๐๐ มิฉะนั้น จะ
ไดรับการเตือน (เตือน ๑ หรือ เตือน ๒ ) หรือ อยูในภาวะรอพินิจในตนภาคการศึกษาถัดไป หรือถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนิสิตแลวแตกรณี
ขอ ๕๑ ในภาคแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตผูใดไดคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการ ศึกษานั้น
ต่ํากวา ๑.๕๐ จะไดรับการเตือน (เตือนพิเศษ) จากมหาวิทยาลัยซึ่งไมนับเปนการเตือนตาม ขอ ๕๓
ขอ ๕๒ นิสิตตองไดรับคาเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคแรกที่ไดศึกษาในมหาวิยาลัย ไมต่ํากวา ๑.๗๕
มิฉะนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต
ขอ ๕๓ หากไดรับการเตือนสองภาคการศึกษาติดตอกัน โดยยังไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐
อยูเชนเดิม ใหอยูในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป และใหบันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงใน ระเบียนเรียนดวย
ขอ ๕๔ ในภาคการศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ หากนิสิตยังไดคาระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค การศึกษา
นั้นต่ํากวา ๒.๐๐ อยูอีก นิสิตผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเวนกรณีตามขอ ๕๕
ขอ ๕๕ นิสิตที่ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว ไดคาระดับ
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๑.๗๕ แตไมถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑสมบูรณ มหาวิทยาลัยอาจใหนิสิตผูนั้น ศึกษาตอไปตามที่
เห็นสมควร โดยจะใหศึกษาตอในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหรือยายโอนคณะ สังกัดภายใตขอบังคับ ๖๒.๑
และขอ ๖๒.๕
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๖๗

ข อ ๕๖ กรณี ข อ ๕๕ นิ สิ ต จะต อ งศึ ก ษาให ไ ด ค า ระดั บ เฉลี่ ย สะสมถึ ง เกณฑ ๒.๐๐ ภายใน
ระยะ ๓ ภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ ตองไมเกินสองเทา ( ๘ ป) สําหรับภาคการศึกษาปกติ นับแตวันที่ขึ้น
ทะเบียนเปนนิสิต
ขอ ๕๗ ภายใตบังคับขอ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี การยายโอนคณะสังกัดก็ดี การพักการศึกษาก็ดี
ไมมีผลทําใหการเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ ๕
การพนสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต
ขอ ๕๘ นิสิตตองพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีตอไปนี้
๕๘.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ ๖๔
๕๘.๒ ไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยใหลาออก
๕๘.๓ ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ในกรณีดังตอไปนี้
๕๘.๓.๑ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดการศึกษาหนึ่งตามขอ ๒๕.๖
๕๘.๓.๒ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลวไมชําระคาบํารุง มหาวิทยาลัย
เพื่อรักษาสถานภาพการเปนนิสิต
๕๘.๓.๓ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ ๖ อยางใดอยางหนึ่งตามแตกรณี
๕๘.๓.๔ สอบไดรับคาระดับเฉลี่ยประจําภาคในภาคการศึกษาที่ ๑ ของการเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัย (ปที่ ๑ หรือปที่ ๓ แลวแตกรณี) ต่ํากวา ๑.๒๕ หรือสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ของสองภาค
การศึกษาแรกของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ํากวา ๑.๗๕
๕๘.๓.๕ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๓ ของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย เปนตนไป สอบ
ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
๕๘.๓.๖ ได รั บ ค า ระดั บ เฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว า ๑.๗๕ เป น เวลาสองภาคการศึ ก ษา
ติดตอกัน
๕๘.๓.๗ ไมพนสภาพรอพินิจตามความในขอ ๕๔
๕๘.๓.๘ สอบได ไ มค รบตามหลั กสู ตรของแตล ะคณะหรือ ได คา ระดับ เฉลี่ย สะสม
ตลอดหลักสูตรไมถึง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เทา ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๕๘.๓.๙ ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
๕๘.๓.๑๐ ไมสามารถเลือกวิชาเอก – โท (ถามี) ภายในระยะเวลาตาม หลักเกณฑที่
แตละคณะกําหนดไวในหลักสูตร
๕๘.๓.๑๑ ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๕๘.๓.๑๒ ประพฤติผิดอยางรายแรงและไดรับการพิจารณาโทษใหพนสภาพการเปนนิสิต
๕๘.๓.๑๓ โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๕๘.๓.๑๔ มรณภาพหรือตาย
ขอ ๕๙ นิสิตที่พนสภาพการเปนนิสิตแลว หากจะกลับมาศึกษาใหมจะนําหนวยกิตสะสมเดิม มาใช
ประโยชนในการศึกษาครั้งใหมอีกไมได
ข อ ๖๐ ในกรณี ที่ นิ สิ ต กระทํ า ผิ ด กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ข อ กํ า หนด คํ า สั่ ง หรื อ ประกาศอื่ น ของ
มหาวิทยาลัย ตองไดรับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
๖๐.๑ ภาคทัณฑ
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๖๐.๒ พักการเรียน
๖๐.๓ พนสภาพการเปนนิสิต
ขอ ๖๑ การลงโทษนิสิตที่กระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการสอบ ระหวางภาค
ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่นิสิตผูนั้น สังกัดอยูรวม กับกรรมการควบคุม
การสอบเปนผูพิจารณาวาเปนความผิดประเภททุจริตหรือสอเจตนาทุจริตหรือเปน ความผิดอื่น
๖๑.๑ ถาเปนความผิดประเภททุจริตใหลงโทษนิสิตผูกระทําผิดดังตอไปนี้
๖๑.๑.๑ ใหนิสิตผูนั้นไดรับระดับ F ในรายวิชานั้น
๖๑.๑.๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ที่นิสิตผู
นั้นสังกัดอยูพิจารณาสั่งพักการศึกษาอยางนอย ๑ ภาคการศึกษาปกติ หรืออาจใหพนสภาพ การเปนนิสิตได
การพักการศึกษาของนิสิตผูกระทําผิดนั้นใหเริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่กระทําผิด
และใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย
๖๑.๒ ถ า เป น ความผิ ดประเภทผิดระเบีย บการสอบอยางอื่น นอกเหนือจากขอ ๖๑.๑ ให
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณีความผิด
แตจะตองไมเกินกวาที่ระบุไวในขอ ๖๑.๑.๑
ทั้งนี้ใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่นิสิตผูกระทําผิดนั้นสังกัดอยูดําเนินการลงโทษตาม มติของ
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย แลวแจงใหกองทะเบียนและวัดผล ทราบทันที
หมวดที่ ๖
การยายโอนสังกัดและหนวยกิต
ขอ ๖๒ การยายโอนสังกัดหรือคณะหรือวิทยาลัยอาจทําไดในกรณีดังตอไปนี้
๖๒.๑ นิสิตจะมีสิทธิขอยายสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ไดศึกษาอยูไปอยูในสังกัดอีก คณะหนึ่งได
ต อเมื่ อได ศึกษาในคณะหรื อวิ ทยาลั ย ที่ กํา ลั งศึกษาอยูมาแลว ไมน อยกวา ๒ ภาคการศึ กษาปกติ ไมนับ ภาค
การศึกษาที่ลาพัก ถูกสั่งพัก หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและตองไดคาระดับเฉลี่ย สะสมไมต่ํากวา ๑.๗๕
๖๒.๒ การขอยายโอนสั งกัดคณะหรือวิทยาลัย ใหนิสิตผูประสงคจะขอยายโอน สังกัดแสดง
ความจํานงเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผลประกอบยื่นตอคณบดี หรือผูอํานวยการ วิทยาลัย ที่ตนสังกัด
อยางชา ๑๕ วันกอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ
ใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยูสงคําขอยายโอนพรอมขอคิดเห็นประกอบ ไปยังคณะ
หรือวิทยาลัยที่นิสิตขอยายโอนไปสังกัดเพื่อศึกษานั้น
การจะอนุมัติหรือไมใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจํา วิทยาลัย
ที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับอนุมัติใหยายโอนสังกัดแลว ตองเสียคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖๒.๓ การยายโอนคณะหรือวิทยาลัยตองดําเนินการใหเสร็จกอนจะลงทะเบียน รายวิชา เวน
แตอธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเปนอยางอื่น
๖๒.๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่รับยายโอน มีอํานาจ
พิจารณาเทีย บรายวิ ชาและหนว ยกิตที่นิ สิตผูนั้ นไดศึกษาไว แลว เพื่อกําหนดเงื่อนไขการศึกษา และจํานวน
หนวยกิตที่จะตองศึกษาใหมในคณะหรือวิทยาลัยที่รับยายโอน
ใหคณะหรือวิทยาลัยที่รับ ยายโอน ดําเนินการ ตามความในวรรคแรกใหเสร็จสิ้นและแจงผลให กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบกอน วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ
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๖๒.๕ การนั บ ระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๕๖, ๕๘.๓ และข อ ๖๔.๑ ใหนับ ระยะเวลา
การศึกษาในคณะเดิมรวมดวย
ขอ ๖๓ สําหรับนิสิตที่ยายโอนคณะหรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยใหนําผลการศึกษา ของรายวิชา
ตางๆ ที่ไดศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมดวย แมรายวิชาที่นิสิตผูยายโอนคณะ
ไดศึกษาจะไมตรงกับหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดใหมก็ตาม สําหรับนิสิตที่โอนคณะหรือวิทยาลัยมา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหทําการประเมินผล เฉพาะรายวิชาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้
เทานั้น
ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดใหลงทะเบียน
เรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหนําผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มา คํานวณหา
คาระดับเฉลี่ยดวย
หมวดที่ ๗
การสําเร็จการศึกษา
ขอที่ ๖๔ นิสิตผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ :๖๔.๑ สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทาของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๖๔.๒ ผานการฝกภาคปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
๖๔.๓ ไมมีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๖๕ นิสิตที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ ต องสอบไดห น ว ยกิต ครบตามหลัก สูตรภายในระยะเวลาที่กํา หนดไวใ น
หลักสูตรการศึกษานั้น
๖๕.๑.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา C หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไวและ
๖๕.๑.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิดอยางรายแรงใน
ระหวางที่ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
๖๕.๒.๑ สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
การศึกษานั้น ๆ
๖๕.๒.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
๖๕.๒.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา D หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว
และ
๖๕.๒.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิดอยาง
รายแรงในระหวางที่ศึกษา
ขอ ๖๖ นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นไมมีสิทธิไดรับปริญญา เกียรตินิยม
เวนแตจะไดศึกษาและไดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนหนวยกิต
ทั้งหมด
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๗๐

ขอ ๖๗ นิสิตตองยื่นคํารองตอกองทะเบียนและวัดผลเพื่อขอรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดทาย ที่นิสิต
จะสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร
ข อ ๖๘ ให ค ณะกรรมการประจํ า คณะหรือ คณะกรรมการประจํ าวิ ทยาลั ย และผูอํ านวยการ กอง
ทะเบียนและวัดผลเปนผูพิจารณาคํารองของนิสิตเบื้องตนแลวเสนอตอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมตอไป
ขอ ๖๙ สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๗๐ มหาวิทยาลัยจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาบัตรปละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะประกาศกําหนดวัน ใหทราบ
เปนปๆ ไป
บทเฉพาะกาล
ขอ ๗๑ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ดังตอไปนี้
๗๑.๑ นิสิตที่เข าศึ กษาตามหลักสูตรปริญญาตรีกอนปการศึกษา ๒๕๔๒ ยังคงปฏิบั ติ ตาม
ขอบังคับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช
๒๕๓๐
๗๑.๒ นิสิตที่เขาศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒ เปนตนไป
ใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ลงชื่อ

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๗๑

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชนในการ
กํ าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใหดํ าเนิน ไปดว ยความเรีย บรอ ย มี ป ระสิท ธิภ าพ และบรรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
โครงสรางหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก - โท
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หนวยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หนวยกิต
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐ หนวยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะดาน
๗๔ หนวยกิต
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๑๐ หนวยกิต
๒.๒.๒ วิชาเอก
๔๖ หนวยกิต
๒.๒.๓ วิชาโท
๑๘ หนวยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
รวม
๑๔๐ หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเดี่ยว
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หนวยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หนวยกิต
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐ หนวยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะดาน
๗๔ หนวยกิต
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๑๐ หนวยกิต
๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา
๖๔ หนวยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หนวยกิต
รวม
๑๔๐ หนวยกิต
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘
(พระราชรัตนโมลี)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๗๒

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๐
-------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดั บ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ อ ให การดําเนิน งานมีป ระสิทธิภ าพ บรรลุวัตถุป ระสงคตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยไว ดังตอไปนี้ :ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ กความในข อ ๖ แห งขอ บังคับ มหาวิ ทยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว า ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
๖.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๒) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือ
(๓) เปนผูสอบไดเปรียญ ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
หรือ
(๔) เปนผูส ําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) หรือ
(๖) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ
(๗) เปนผูสอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ยกเวนผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๗๓

(๘)

เปนผูสําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผูไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ยกเวน
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๙) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑที่
สภาวิชาการกําหนด
(๑๐) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย”
๖.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญ
เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๒) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือ
(๓) เปนผูสอบไดเปรียญหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผูไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลีไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ยกเวน
ผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๖) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑที่
สภาวิชาการกําหนด
(๗) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
ลงชื่อ

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๗๔

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิม่ เติม
พุทธศักราช ๒๕๕๑
------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนิสิตผูเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอื่น ใด ซึ่ งขัด หรือแยงกั บ
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ข อ ๕ ให ย กเลิ ก ข อ ๑๐ แห ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให ใชระบบหนวยทวิภาค (Semester Credit
System) โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕
สัปดาห
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕
สัปดาห
นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer Session) ตอจากภาคการศึกษาที่
สองอีก ๑ ภาคก็ได โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาใหเทากับ
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ”
ขอ ๖ ให ย กเลิ กข อ ๑๑ แห งข อบั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีใชเวลาศึกษาไม เกิน ๘ ป
การศึกษา และตองปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สวนหลักสูตรคณะครุศาสตร ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา และการปฏิบัติงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับคณะครุศาสตรใหนับเขาในปการศึกษาที่ ๕
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ยกเวนในกรณีขอ ๘ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตร
ตอเนื่อง ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
ขอ ๗ ใหยกเลิกขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕ ใหแต ละคณะหรือวิ ทยาลัยกําหนดหลักสูตรและจํานวนหนวยกิ ตที่จะตอง
เรียน โดยจะตองมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใน แตละหลักสูตร”
ข อ ๘ ให ย กเลิ ก ข อ ๑๖ แห งข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๖ การเลื อกและการขอเปลี่ย นสาขาวิช าหรือวิช าเอกใหเปน หนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ”
ข อ ๙ ให ย กเลิ ก ข อ ๒๖ แห งข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๖ จํานวนหนวยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้
๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณใหลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม
นอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ยกเวนนิสิตคณะครุ
ศาสตรใหเปนไปตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัยประกาศใช
ส ว นในภาคการศึ ก ษาฤดู ร อ นให ล งทะเบี ย นรายวิ ช าไม เ กิ น ๑๐
หนวยกิต
๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนรายวิชาไม
น อ ยกว า ๖ หน ว ยกิ ต และไม เ กิ น ๑๕ หน ว ยกิ ต ส ว นในภาค
การศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิต
๒๖.๓ นิ สิ ต พิ เ ศษที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ รั บ เข า ศึ ก ษาเป น กรณี พิ เ ศษ ให
ลงทะเบียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสําเร็ จการศึกษาไดไมต่ํากวา ๖ ภาค
การศึ ก ษาปกติ สํ า หรั บ คณะครุ ศ าสตร ต อ งไม ต่ํ า กว า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ”
ขอ ๑๐ ให ย กเลิ กข อ ๒๘ แหงขอบังคับ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายในสิบหาวันแรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติ
จากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่
ปรึกษาภายในเงื่อนไขและใหมีผล ดังตอไปนี้
๒๘.๒.๑ ถาขอถอนภายในสิบหาวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
เจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือนิสิตที่ถูกสั่งพัก
การศึกษา รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏสัญลักษณ W ใน
ระเบียน
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๒๘.๒.๒ ถาขอถอนเมื่อพนกําหนดสิบหาวันแรก แตยังอยูภายในสี่
สิบหาวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพนกําหนดเจ็ด
วันแรก แตยังอยูภายในยี่สิบวันแรกของภาคการศึกษาฤดู
รอน ถือวานิ สิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะ
ไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ ตองมีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพนกําหนด ตามของ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระทํา
มิได เวนแตคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ ในกรณี
เชนนี้ นิสิตจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติ
ใหถอนนั้น
๒๘.๒.๔ การถอนซึ่ งมิ ได รั บอนุ มั ติจากคณะกรรมการประจํ าคณะ
หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ตามขอ ๒๘.๒.๓ นิสิต
จะไดรับระดับ F ในรายวิชานั้ นและใหนํามาคํ านวณค า
ระดับเฉลี่ยดวย
๒๘.๒.๕ นิ สิ ตจะถอนรายวิ ชาจนเหลื อจํ านวนหน วยกิ ตต่ํ ากว า ๙
หนวยกิตในการศึกษาภาคปกติไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจําคณะหรื อคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย”
ขอ ๑๑ ให ย กเลิ กข อ ๓๒ แห งข อบั ง คั บ มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว าด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๒ นิสิตตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ยกเวนกรณีตามขอ ๒๕.๕
นิสิตผูมีเวลาเรียนในรายวิชาใดไมครบเกณฑกําหนดดังกลาว และมิไดรับอนุมัติจาก
คณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย จะไดรับระดับ F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย”
ขอ ๑๒ ให ย กเลิ กข อ ๖๕ แห งข อบั ง คั บ มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว าด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖๕ นิสิตที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ ตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
๖๕.๑.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา C หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่
ลงทะเบียนไวและ
๖๕.๑.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิด
อยางรายแรงในระหวางที่ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
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๖๕.๒.๑ ตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
๖๕.๒.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๒๕
๖๕.๒.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา D หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่
ลงทะเบียนไวและ
๖.๕.๒.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิด
อยางรายแรงในระหวางที่ศึกษา”
ประกาศ ณ วันที่

๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
----------------เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติ ส ภามหาวิ ทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุ ม ครั้งที่ ๓/
๒๕๔๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการ
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบี ยบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือ ประกาศอื่น ใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การโอน” หมายถึ ง การโอนผลการศึกษาระดั บ ปริญ ญาและหนว ยกิต ของรายวิช า
ในระดับเดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวในมหาวิทยาลัย เพื่อใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
“การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหนวยกิตของรายวิชา
ในระดับเดียวกัน ที่ไดเคยศึกษามาแลวในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใชนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย”
ขอ ๕ หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี หรือเทียบเทา ที่เคยศึกษามาแลวไมนอยกวาสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาสี่สิบหนวยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา ๒.๐๐ หรือสําเร็จการศึกษามาแลวจากมหาวิทยาลัย ตองยื่นคํารองขออนุมัติตอคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน
ภายในระยะเวลาสิบหาวัน กอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่ขอโอนเกินกวาที่กําหนดไวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(๒) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นคํารองเฉพาะรายวิชา
ที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวาระดับ C หรือ S หรือ คาระดับ ๒.๐๐
หรือเทียบเทา ใหคณะหรือวิทยาลัยที่ดําเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแลว แจงผลการโอนใหกองทะเบียนและวัดผล
ทราบกอนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ
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(๓) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิต ตามหลักสูตรที่
ศึกษาได และนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม ยกเวนการโอนผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัย
(๔) นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไมนอยกวาสามภาค
การศึกษาปกติ
นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๖ หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) ผู ท่ี เ คยศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท า หรื อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามาแล ว จาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ตองยื่นคํารองขออนุมัติตอคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบหาวัน กอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ
(๒) รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
รายวิชาใหมที่ขอเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนได จะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวม
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน
(๓) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการเทียบโอนของผูยื่นคํารอง
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวาระดับ C หรือ S หรือคา
ระดับ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา ใหคณะหรือวิทยาลัยที่ดําเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแลว
(๔) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรที่
ศึกษาได และไมสามารถนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสมได
(๕) นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไมนอยกวาสามภาค
การศึกษาปกติ และตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวาหกสิบหนวยกิต
นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน
(๒) คณบดีทุกคณะ เปนกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
วิชาการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
วิชาการ
(๕) ผูอํานวยการกองวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผูอํานวยการกองทะเบียนและวัดผล เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ (๓) และ (๔) ใหวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา
(๒) ออกประกาศหรือคําสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๓) รับพิจารณาคํารองและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา
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(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๙ ใหการดําเนินการเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาที่ดําเนินการไปกอน
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหมีผลสมบูรณตามระเบียบฉบับนี้
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๑๔

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๑
----------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขบางสวนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติ ส ภามหาวิ ทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุ ม ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการ
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ข อ ๔ แห ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า
ดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริ ญญาและหนวยกิต ของ
รายวิชาในระดับเดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวในมหาวิทยาลัย เพื่อใชนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษา
“การเทียบโอน” หมายถึง การเที ยบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรื อ
ปริ ญ ญาและหน ว ยกิ ต ของรายวิ ช าในระดั บ เดี ย วกั น ที่ ไ ด เ คยศึ ก ษามาแล ว ใน
สถาบั นการศึ กษาอื่ นที่ มหาวิ ทยาลั ยรั บ รอง เพื่ อ ใช นั บ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ใน
มหาวิทยาลัย”
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและ
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) ผู ที่เ คยศึกษาหลักสูตรระดับอนุป ริญ ญา หรือระดับปริญ ญาตรี หรื อ
เทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษามาแลว จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ตองยื่นคํารองขออนุมัติตอคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแต
วันเปดภาคการศึกษาปกติแรกที่เขาศึกษา
(๒) รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ของรายวิชาใหมที่ขอเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนได จะตองไม เกินสาม
ในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน
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(๓) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการเทียบโอนของ ผู
ยื่นคํารอง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวาระดับ C หรือ S หรือคาระดับ ๒.๐๐ หรือ เทียบเทา ใหคณะ
หรือวิทยาลัยที่ดําเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแลวแจงผลการเทียบโอนใหกองทะเบียน
และวัดผลทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติแรกที่เขา
ศึกษา
(๔) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิต ตาม
หลักสูตรที่ศึกษาได และไมสามารถนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสมได
(๕) นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไมนอยกวา
สามภาคการศึกษาปกติ และตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวาหกสิบหนวยกิต
นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๘๓

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๘๔

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๘๕

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๘๖

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๘๗

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๘๘

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๘๙

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๙๐

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๙๑

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๙๒

ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๙๓

๑. พระสิทธินิติธาดา ฉายา โชติทตฺโต นามสกุล พรหมะวัน
๑. ตําแหนง
ตําแหนง
สังกัด
๒. ประวัตกิ ารศึกษา

อาจารย
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คุณวุฒิ
ปที่สําเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๓.ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอ นหลัง)
๓.๑ ประสบการณการสอนปริญญาตรี
ที่
วิชา
มหาวิทยาลัย
๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒ กฎหมายปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่
๑

๓.๒ ประสบการณการสอนปริญญาโท
วิชา
มหาวิทยาลัย
กฎหมายอาญาชัน้ สูง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. ภาระงานในการบรรยาย
๓ ชั่วโมง/สัปดาห
๕. งานวิจัย หนังสือ เอกสารประกอบคําสอน
๕.๑ งานวิจัย
พระสิทธินิติธาดา. การใหความรูกฎหมายเบื้องตนของพระสังฆาธิการในกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
๕.๒ หนังสือ
พระสิทธินิติธาดา.กฎหมายปกครอง.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
๕.๓ เอกสารประกอบการสอน
พระสิทธินิติธาดา.เอกสารประกอบคําบรรยายวิชากฎหมายอาญาชั้นสูง.มหาวิทยาลัยปทุมธานี,
๒๕๕๖.
พระสิทธินิติธาดา.เอกสารประกอบคําบรรยายรายวิชากฎหมายปกครอง. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๙๔

๒. นายประเสริฐ นามสกุล ลิ่มประเสริฐ
๑. ตําแหนง
ตําแหนง
สังกัด
๒. ประวัตกิ ารศึกษา

อาจารยประจํา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คุณวุฒิ
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร)
ศศ.ม. (การบริการงานยุติธรรม)
นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)

ปที่สําเร็จ
๒๕๕๕
๒๕๕๐
๒๕๔๖
๒๕๔๓
๒๕๒๒

ชื่อสถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํ า นั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห ง เนติ
บัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
๒๕๒๒
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอ นหลัง)
๓.๑ ประสบการณการสอนปริญญาตรี
ที่
วิชา
มหาวิทยาลัย
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒ กฎหมายหนี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๓ ทฤษฎีกฎหมายและปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๔ การพัฒนาประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๕ วิธีพิจารณาความแพง ๒
ที่
๑
๒
๓
๔

๓.๒ ประสบการณการสอนปริญญาโท
วิชา
การวิจยั ทางสังคม
การพัฒนาผูนาํ
การบริหารกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายภาษีชนั้ สูง

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

๔. ภาระงานในการบรรยาย
๓ ชั่วโมง/สัปดาห

๕. งานวิจัย หนังสือ เอกสารประกอบคําสอน
๕.๑ งานวิจัย
ประเสริ ฐ ลิ่ ม ประเสริ ฐ .ข อสั ญญาที่ ไ ม เ ป น ธรรมในการประกอบธุ ร กิ จ ให เ ช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย
(ศึกษาเฉพาะสัญญาเชาที่อยูอาศัย).มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๑.

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๙๕

๕.๒ หนังสือ:
ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ .ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพอักษร
เจริญทัศน, ๒๕๕๑.
๕.๓ เอกสารประกอบคําสอน
ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ .เอกสารประกอบคําสอนรายวิชาการวิจัยทางสังคม.มหาวิทยาลัธรรม
ศาสตร, ๒๕๕๔.
ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ .เอกสารประกอบคําสอนรายวิชาการพัฒนาผูนํา.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม, ๒๕๕๕.
ประเสริฐ ลิ่ มประเสริ ฐ .เอกสารประกอบคํา สอนรายวิชาการบริ หารกระบวนการยุติ ธ รรม.
มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๖.
ประเสริ ฐ ลิ่มประเสริฐ .เอกสารประกอบคําสอนรายวิชากฎหมายภาษีชั้นสูง.มหาวิทยาลั ย
กรุงเทพธนบุร,ี ๒๕๕๖.

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๙๖

๓. นายสมศักดิ์ นามสกุล สุกเพ็ง
๑. ตําแหนง
ตําแหนง
สังกัด
๒. ประวัตกิ ารศึกษา

อาจารย
ภาควิชานิตศิ าสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คุณวุฒิ
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

ปที่สําเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอ นหลัง)
๓.๑ ประสบการณการสอนปริญญาตรี
ที่
วิชา
๑ กฏหมายทัว่ ไป
๒ กฎหมายอาญา ๑ ภาคทั่วไป
๓ กฎหมายอาญา ๒ ภาคความผิด
๔ กฎหมายธุรกิจ
๕ กฎหมายเพื่อชีวิตประจําวัน
๔. ภาระงานในการบรรยาย
๓ ชั่วโมง/สัปดาห

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

๕. งานวิจัย หนังสือ เอกสารประกอบคําสอน
๔.๑ งานวิจัย
สมศักดิ์ สุกเพ็ง. อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอวที่มีตอกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๔.
๕.๒ หนังสือ
สมศักดิ์ สุกเพ็ง.กฎหมายอาญา ๑ ภาคทั่วไป.กรุงเทพมหารคร:มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจน, ๒๕๕๖.
๕.๓ เอกสารประกอบคําสอน
สมศักดิ์ สุกเพ็ง.เอกสารประกอบคําสอนรายวิชากฎหมายทั่วไป.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
สมศักดิ์ สุกเพ็ง.เอกสารประกอบคําสอนรายวิชากฎหมายอาญา.มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา,

๒๕๕๖.

สมศักดิ์ สุกเพ็ง.เอกสารประกอบคําสอนวิชากฎหมายธุรกิจ.วิทยาลัยพิชญบัณฑิต, ๒๕๕๖.
สมศักดิ์ สุกเพ็ง.เอกสารประกอบคําสอนรายวิชากฎหมายเพื่อชีวิตประจําวัน.วิทยาลัยพิชญ
บัณฑิต, ๒๕๕๗.

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๙๗

๔. นายพิทวัฒน นามสกุล มโนรัตน
๑.ตําแหนง
ตําแหนง
สังกัด
๒.ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิ
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

อาจารย
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปที่สําเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอ นหลัง)
๓.๑ ประสบการณการสอนปริญญาตรี
ที่
วิชา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑ กฎหมายเบื้องตน
๔. ภาระงานในการบรรยาย
๓ ชั่วโมง/สัปดาห

๕. งานวิจัย หนังสือ เอกสารประกอบคําสอน
๕.๑ งานวิจัย
พิทวัฒน มโนรัตน .ความรับผิดในทางอาญาของพระภิกษุสงฆซึ่งตองปาราชิก.กรุงเทพมหานคร
:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
๕.๒ เอกสารประกอบการสอน
พิทวัฒน มโนรัตน .เอกสารประกอบคําสอนรายวิชากฎหมายเบื้องตน.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๙๘

๕. นายประมาณเลิศ นามสกุล อัจฉริยะปญญากุล
๑. ตําแหนง
ตําแหนง
สังกัด
๒. ประวัตกิ ารศึกษา

อาจารย
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คุณวุฒิ
ปที่สําเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
๒๕๓๗ วิทยาลัยครูธนบุรี
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
๒๕๔๙ Magadh University, INDIA
Ph.D.(Social Science)
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปยอ นหลัง)
๓.๑ ประสบการณการสอนปริญญาตรี
ที่
วิชา
มหาวิทยาลัย
๑ กฎหมายทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กฎหมายอาญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กฎหมายสําหรับพระสงฆ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ภาระงานในการบรรยาย
๓ ชั่วโมง/สัปดาห

๕. งานวิจัย หนังสือ เอกสารประกอบคําสอน
๕.๑ งานวิจัย
ประมาณเลิศ อัจฉริยะปญญากุล. บทบาทพระสงฆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรณีศึกษา
กฎหมายคุมครองโบราณสถาน.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๗.
๕.๒ เอกสารประกอบคําสอน
ประมาณเลิศ อัจฉริยะปญญากุล. เอกสารประกอบคําสอนรายวิชากฎหมายสําหรับพระสงฆ.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
ประมาณเลิศ อัจฉริยะปญญากุล.เอกสารประกอบคําสอนรายวิชากฎหมายอาญา.มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๙๙

ภาคผนวก ง:
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยกรางหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี สาขาวิช า
นิติศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี สาขาวิช า
นิติศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
- รายงานการประชุ ม คณะทํ า งานยกร า งหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
นิติศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
- มติคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑๐๗

มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
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มคอ.๒_ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

๑๑๓

