รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 25๖๓)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร ภาควิชานิติศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

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

3. วิชาเอก
- ไมมี 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวน 1๔๘ หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี ประเภทหลักสูตรทางวิชาการ
5.๓ ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
๕.๔ การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดเพียงพอในการศึกษากฎหมาย
5.๕ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.๖ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
6.2 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 25๖๓
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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6.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๑/25๖๓
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. 25๖๓
6.4 คณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ........../25๖๓
เมื่อวันที.่ ..... เมษายน พ.ศ. 25๖๓
6.5 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ......../25๖๓ เมื่อวันที่ ......... เมษายน พ.ศ. 25๖๓
6.6 สภามหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ........../25๖๓
เมือ่ วันที่..... เมษายน พ.ศ. 25๖๓
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 256๓
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูที่จบปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร สามารถที่จะดํารงสมณเพศหรือดํารงตําแหนงเจาอาวาส พระ
สังฆาธิการได และสามารถประกอบอาชีพไดทั้งภาครัฐและเอกชน กลาวคือ
1) ผูพิพากษา/ตุลาการ
2) พนักงานอัยการ
3) ตํารวจ
4) พนักงานฝายปกครอง
5) ทนายความ
6) ผูสอนในสถานศึกษา
7) นิติกร
8) ที่ปรึกษากฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน
9) รับราชการ
10) ฯลฯ
**หมายเหตุ ทั้งนี้ ในบางวิ ช าชี พตองผ านกระบวนการสอบคัด เลือกตามหลักเกณฑที่กําหนดของ
องคกรวิชาชีพนั้นๆ
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย
อาจารย
อาจารย

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา

นายสมศักดิ์ สุกเพ็ง
น.ม. (กฎหมายเอกชนและ
3-1002-03674-45-0 กฎหมายธุรกิจ)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
นายพิทวัฒน มโนรัตน น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
3-๓๓๑๐-๐๐๗๘๓-๗๐-๙ น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
ดร.สมบัติ อรรถพิมล
ร.ป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร
๓-๑๐๒๐-๐๑๔๕๔-๑๖-๗ ดุษฎีบัณฑิต)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ปที่สําเร็จ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2554

มหาวิยาลัยรามคําแหง
มหาวิยาลัยรามคําแหง
มหาวิยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยชินวัตร

2551
๒๕๕๖
๒๕๔๐
๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒๕๔๕
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๕๒
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง ๒๕๑๓
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อาจารย

อาจารย

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
ดร.พิทักษพล ปรีชาชาติ Doctor of Philosophy
๓-๑๐๑๔-๐๓๒๐๗-๕๖-๒ (Public Law)
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)
นายมารุตพงศ มาสิงห น.ม.(กฎหมายมหาชน)
๑-๓๖๐๖-๐๐๑๒๒-๙๓-๕ น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)

เนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Magadh University, India

๒๕๑๓
๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

๒๕๔๘
๒๕๒๓
๒๕๕๙
๒๕๕๕

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก
๑๑.๑.๑ สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของโลกและผลกระทบตอ
ประเทศไทย
เศรษฐกิจโลกในระยะ ๕ ปขางหนายังมีแนวโนมขยายตัวชาและมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑสูง ซึ่งสงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงสําคัญ
ไดแก ความไมแนนอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
จะสงผลกระทบตอภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้ การเปดเสรีทางการคากอใหเกิด
การแขงขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคการบริการและการทองเที่ยว ทําใหประเทศไทยตองมีการปรับตัวเพื่อให
สามารถแขงขัน ได อยางไรก็ต าม การเป ดเสรี ทางการคาดั งกลาวจะเป น โอกาสของประเทศไทยในการใช
ประโยชนจากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคใหสนับสนุนการพัฒนาหวงโซมูลคารวมกัน
การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเปนกุญแจสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวั ย
ในชวงที่ผานมาการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ไดทําให
รูปแบบการผลิต การดําเนินธุรกิจ และการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มนุษยสามารถ
สื่อสารทั้งภาพและเสียงไดอยางไรพรมแดน การทําธุรกิจและธุรกรรมบนโครงขายดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ประเทศที่
ใชเทคโนโลยีเปนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางกาวกระโดด
องค ค วามรู ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ สั่ ง สมมาอย า งต อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรพื้นฐานแขนงใหม เชน วิทยาการรับรู (Cognitive Science) ซึ่งเปนการทํางาน
ระหวางสมองและจิตใจ ความสัมพันธระหวางความคิด อารมณ และการกระทํา มีความสําคัญตอการสราง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมที่จะสงผลใหเกิดการผลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดํารงชีวิตของ
มนุ ษย แบบกาวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน มว าเทคโนโลยี พื้น ฐานใน ๔ ด าน ได แ ก
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร พลังงาน และสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และดิจิทัล จะสงผลใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม
๑๑.๑.๒ สถานการณและแนวโนมสังคมโลก
ประเทศมหาอํานาจมีแนวโนมของการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทในภูมิภาคตางๆ
ของโลก รวมทั้งการใชอํานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาครวมทั้งประเทศไทย จึงสงผลตอประเทศไทยในการกําหนดทาทีทางการฑูตแบบสมดุลและเปนกลาง
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ทามกลางความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ นอกจากนี้ความขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐทั้งดาน
อาณาเขตทางบก การอางสิทธิทับซอนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร เพื่อผลประโยชนและการแยงชิงทรัพยากร
ประเทศไทยอาจไดรั บผลกระทบทั้งในดานภูมิรัฐศาสตร เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจสงผลกระทบและ
นําไปสูความขัดแยง การสรางอํานาจตอรองทางการทหารและความมั่นคง ซึ่งเปนเงื่อนไขตอเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศ นอกจากนี้ อาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวและ
ควบคุมไดยาก มีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและ
วิธีการที่ซับซอนมากขึ้น ประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยงตอการกอการรายของกลุมตางชาติ ซึ่งมีเปาหมายในการ
กออาชญากรรมที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ การกอการรายกําลัง
สงผลกระทบตอสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้นในระยะหลายปที่ผานมา รวมทั้งมีแนวโนม
แผขยายไปยังพื้นที่ตางๆ ทั่วโลกอยางตอเนื่อง เชน จากลัทธิสุดโตง (Extremism) ซึ่งคลั่งไคลความรุนแรงและ
อุด มการณ โดยประเทศไทยมีความเสี่ ย งต อการถูกใช เ ป นที่พักพิงของกลุ มกอการร ายขามชาติ ที่เ ขามาใน
รูปแบบของผูอพยพและนักทองเที่ยวที่อาจใชประเทศไทยเปนฐานในการวางแผนกอการรายในประเทศและใน
ภูมิภาค
๑๑.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน
๑๑.๒.๑ สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย
โครงสรางเศรษฐกิจเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการผลิตทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและทรัพยากรการผลิตจากภาคการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพต่ําไปสูสาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยูในลําดับต่ําและการบริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการใหมีเอกภาพ
ตั้งแตระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหนวยวิจัยหลัก ทําใหทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ ไมชัดเจนมีความซ้ําซอน และยังมีขอจํากัดในการตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศ เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศลาชาไมทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก
ตลอดจนมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยในระดับต่ํา
๑๑.๒.๒ สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย
โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยางตอเนื่อง สงผล
กระทบตอศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยัง
มีปญหา โดยแต ละกลุมวัยยั งมีป ญหาสําคัญที่จะสงผลต อการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน ของ
ประเทศในอนาคตทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปญญาตั้งแตวัยเด็ก การขาดทักษะความรูความสามารถที่สงผลตอ
ผลิตภาพแรงงานของประเทศ ปญหาดานสุขภาพในวัยผูสูงอายุที่สงผลตอภาระคาใชจายภาครัฐ อีกทั้งคนไทย
สวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม และไมตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต
และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่หลั่งไหลเขาสูประเทศไทยในสังคมที่เปนยุคดิจิทัล
สงผลใหคานิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คนไทยบางสวนไมสามารถเลือกรับปรับใชกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สงผลใหวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เปนรากเหงาของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม
มีคานิยมยึดตนเองเปนหลักมากกวาการคํานึงถึงสังคมสวนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อขาวลือ ขาดความ
อดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกวาคนดีมีคุณธรรม นอกจากนี้การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไดขยายไปในวงกวางทั้งในภาครัฐ เอกชน และองคกรเอกชน นําไปสูความไมมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของภาครัฐ เกิดความชะงักงันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนนานาชาติขาดความ
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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เชื่อถือในการรวมสัมพันธไมตรี รวมทั้งการรวมมือดานความมั่นคง การคาการลงทุน ธุรกิจ และการเมืองดาน
ตางๆ
สําหรับกฎหมายในประเทศไทย กฎหมายหลายฉบับยังไมไดมาตรฐานสากลเนื่องจาก
ลาสมัยและกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดออนหลายประการ เชน มีความลาชา ขาดการมีสวนรวมจากผูมี
สวนไดสวนเสียขาดการเตรียมความพรอมใหกับผูนําไปปฏิบัติ ขาดการวิเคราะหผลกระทบอยางรอบดาน มุง
ควบคุมมากกว าส งเสริมให เ กิด การพัฒ นาในระยะยาว มีการรวมอํานาจไว ที่องคกรระดับ สูง การบั งคับ ใช
กฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผูถูกบังคับใชกฎหมายไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
ขั้น ตอนกระบวนการยุติ ธรรมอยางเพีย งพอทําให เ กิด การถูกเอาเปรีย บและไดรั บการปฏิบั ติที่ไมเ ปน ธรรม
ประกอบกับการเขารวมลงนามในพิธีสาร ตราสาร และขอผูกพันอื่นๆ ภายใตความรวมมือขององคกรระหวาง
ประเทศต างๆ ของประเทศไทย อาทิ ความร ว มมือเพื่อการพัฒ นาที่ยั่ งยื น (Sustainable Development
Goals) พันธกรณีสหประชาชาติเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการเขารวมเปนรัฐภาคีของอนุสัญญาวา
ดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) เพื่อรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล
เปนเงื่อนไขใหภาครัฐตองปรับปรุงกฎ ระเบียบตลอดจนแนวปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับ
พันธกรณีที่ประเทศไทยไดทาํ ความตกลงไวกับตางประเทศเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอตกลงที่ได
รวมลงนามไว อีกทั้งระบบและกระบวนการยุติธรรมบางสวนยังขาดประสิทธิภาพ และไมสามารถอํานวยความ
ยุติธรรมไดอยางเสมอภาค เปนธรรม และไมสอดรับกับความเปนสากล เนื่องจากโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมมีลักษณะเปนแบบรวมศูนยอํานาจ บางครั้งถูกแทรกแซงจากการเมือง การบังคับใช
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขององคกรที่เกี่ยวของขาดความโปรงใส มีการทุจริตปฏิบัติงานแบบสอง
มาตรฐาน ทั้งในการสอบสวน สื บ สวน การสั่งฟอง และการพิจ ารณาคดี ตลอดจนขาดระบบการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่สามารถสะทอนถึงสาระของภารกิจสําคัญรวมทั้งอาจมี
การใชอาํ นาจเพื่อผลประโยชนของคนบางกลุม และความลาชาในกระบวนการการพิจารณาและตัดสินคดีตางๆ
ด ว ยเหตุ ดั ง กล าวข างต น การปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รเพื่ อให ทัน กับ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สั ง คม
การเมือง รวมทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเปนสิ่งสําคัญในการเตรียมทรัพยากรมนุษย เพื่อเตรียมพรอม
และตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบ/วิเคราะหหลักสูตรจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในปจจุบันกฎหมายเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในสังคมไทย ทั้งในแงของการเกิดขึ้นขององคกรภาครัฐ
และการตรวจสอบการทํางานขององคกรภาครัฐโดยประชาชน จนสงผลใหสังคมเกิดความคาดหมายและความ
คาดหวังตอบทบาทของนักกฎหมายทั้งในแงของวิชาความรู ทักษะ และคุณธรรมในระดับที่สูงมากอยางเดนชัด
ในรอบกว าสิ บ ปที่ผานมา นอกจากนี้ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และสั งคมที่สํ าคัญอัน ไดแก การพัฒ นาของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน นวัตกรรมใหมๆ ของภาคธุรกิจเอกชน รวมไปถึงการรวมกลุม
เศรษฐกิจตางๆ ก็ลวนเปนปจจัยสภาพแวดลอมสําคัญที่สงผลกระทบมากนอยหลากหลายตางกันไปตอการ
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไดตระหนักถึงสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปเชนนี้มาโดย
ตลอดจึงเห็นควรที่จะไดมีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใหสามารถรองรับสภาพแวดลอมดังกลาว โดย
จัดโครงสรางของหลักสูตรใหกระชับ ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง พรอมที่จะตอบสนองการพัฒนาองคความรู
ใหม และมีมาตรฐานที่ยอมรับความหลากหลายในทางเนื้อหา เพื่อที่จะสามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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ทางกฎหมายใหเปนผูมีความรูพื้นฐานทางนิติศาสตรเฉพาะแตที่สําคัญจําเปน เปดทางเลือกใหศึกษาความรู
เฉพาะทางในกฎหมายเฉพาะดานตามความถนัดหรือสนใจ อันจะเอื้ออํานวยสอดคลองกับความหลากหลายของ
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ดําเนินไปอยูในสังคมของไทย กับใหมีทักษะที่สําคัญจําเปนเพื่อ
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายหรืออาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมายและมีทักษะในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
ต อไปในภายภาคหน า ขณะเดี ย วกัน ในส ว นของความคาดหวั ง ที่มีต อคุณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั กกฎหมาย
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุงปลูกฝง อบรม บมเพาะใหบัณฑิตทางกฎหมายประพฤติตนอยูในกรอบจริยธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแนน มั่นคงในหลักการแหงความยุติธรรม หลักนิติธรรม กับมีจิตสานึก
รับ ผิ ด ชอบตอสั งคม และมีความรั บผิ ด ชอบในวิช าชี พนั กกฎหมายเพื่อสนองงานคณะสงฆรั บ ใช สั งคมและ
ประเทศชาติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไป
ตามแผนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ ง สู ค วามเป น เลิ ศ ในการเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา บู ร ณาการกับ ศาสตร ส มัย ใหม พัฒ นาจิ ต ใจและสั งคม และมุงธํ ารงปณิธ านในการศึกษา
พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนคนดีและเกงอยางมี
สมรรถภาพ การจัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ และบริหารดีอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งสงเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงวัฒนธรรมใหคงไวสืบไป
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
- ไมมี 13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะ/ภาควิชาอื่นที่เกี่ยวของ
ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร

หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตใหมีความรู เคียงคูพ ุทธธรรม เปนผูนําดานกฎหมาย
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มี
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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ความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผูนํา
รูรักษคุณคาความเปนไทยและรูบริบทสากล โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาเปนการศึกษาตลอดชีวิต สรางวิถี
การเรียนรูของคนไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูสูการรวมกันสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม นอกจากนี้ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญอันไดแก การพัฒนาของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน นวัตกรรมใหมๆ ของภาคธุรกิจเอกชน รวมไปถึงการรวมกลุมเศรษฐกิจตางๆ
ตลอดจนการขยายตั ว ในทางธุ ร กิจ ระหว างประเทศ จํ าเป น จะต องมีนั กกฎหมายที่มีความรู ความสามารถ
ระดับสูง ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะไปประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมายดานตางๆ และ/หรือสนองงานคณะสงฆรับใชสังคมและประเทศชาติ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุงหมายผลิต
บัณฑิต ใหเป นนักกฎหมายที่มีความรูความเขาใจทางทฤษฎีและทางปฏิบั ติ มีทักษะที่จําเปนในการเปนนั ก
กฎหมายที่มีคุณภาพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแนน มั่นคงใน
หลักการแหงความยุติธรรม หลักนิติธรรม กับมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
๑.๓ เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใหเปนไปตามรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป
1.๔ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่จําเปนและมี
ความสําคัญสําหรับการนําไปปรับใชกับกฎหมายอื่นๆ เพื่อศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป หรือคนควาวิจัย หรือใน
การประกอบวิชาชีพ และสามารถใชกฎหมายอยางถูกตองครบถวนตามหลักวิชาการ มีนิติทัศนะ คุณธรรมและ
จริยธรรม
๑.๔.๒ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห วิ พ ากษ วิ จ ารณ ทั้ ง ในป ญ หา
ขอเท็จจริงปญหาขอกฎหมายอยางมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับศาสตรอื่น และสามารถหาขอยุติหรือ
เสนอทางเลือกโดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
๑.๔.๓ เพื่อผลิ ตบั ณฑิต ให มีทักษะในการทํางานรว มกับ ผู อื่นอย างเกื้อกูล และเปน กัลยาณมิต ร มี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงมีจิตใจใหความใสใจแกบุคคลหรือ
สังคมที่เดือดรอนหรือดอยโอกาส
๑.๔.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยี การใชภาษาไทย และการใชภาษาตางประเทศที่
จําเปนในการประกอบวิชาชีพกฎหมายหรืออาชีพอื่นตามควรแกกรณี
1.๔.๕ เพื่อผลิตบุคลากรทางดานนิติศาสตรสําหรับคณะสงฆ เนื่องจากคณะสงฆยังขาดบุคลากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในดานนิติศาสตร และเพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน / ตัวบงชี้
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามเกณฑ - จัดทําแผนการประเมินหลักสูตร - แผนการประเมินหลักสูตร
มาตรฐานหลั กสูต รระดั บ ปริ ญญา - ประเมินหลักสูตรตามแผนที่วาง - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ตรี
ไว
- เอกสารหลักสูตรที่ประเมินแลว
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทาง - รายงานผลการประเมิ น การใช
กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง การศึก ษาและความต องการของ หลักสูตร
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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การศึกษา การเปลี่ย นแปลงทาง
สังคม และตามความตองการของ
สังคม

สังคม

3. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน

- วิเคราะหรายละเอียดของรายวิชา
ทุกกระบวนวิชา
- ปรับปรุงแผนการสอน

4. พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการเรี ย น - สนับสนุนอาจารยใหไดรับการ
การสอนและวิจัย
เพิ่ ม พู น ประสบการณ ค วามรู โ ดย
การศึ ก ษา ดู ง าน เข า ร ว มอบรม
ประชุมสัมมนา ทําวิจัย และการ
เผยแพร ค วามรู ท างวิ ช าการแก
สังคม

- รายงานผลการศึ ก ษาความพึ ง
พอใจของบัณฑิต
- การประเมิ น จากหน ว ยงาน
ภายในและภายนอก
- มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าครบ
ทุกกระบวนวิชา
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
รายละเอียดของรายวิชา
- เอกสารรายละเอียดของรายวิชา
ที่ปรับปรุงแลว
- ปริ มาณการศึกษา ดูงาน อบรม
ประชุมสัมมนาของอาจารย
- ปริ ม าณผลงานทางวิ ช าการ
งานวิจัยของอาจารย

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ การจัดการศึกษาในหลักสูตร
การจัดการศึกษาในหลักสูตรใชระบบหนวยกิตทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษา
ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑.๑.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห
๑.๑.๒ ภาคการศึกษาที่สอง มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห
นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ตอจากภาคการศึกษาที่สองอีก ๑ ภาคก็ได โดยมีเวลาเรียน
ไมนอยกวา ๖ สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงเรียนในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดู
รอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
๑.๒ ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา รวม
การปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๓ การคิดหนวยกิต
๑.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๑.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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๑.๓.๓ การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชัว่ โมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๑.๓.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ ๒
เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
เดือนมีนาคม – เมษายน
2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๗ หรือ
๒) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได ยกเวนสาขานิติศาสตร
2.4 ปญหาของนิสิตแรกเขา
- การปรับตัวในการเรียน การจัดแบงเวลาในการศึกษา ขาดประสบการณในการเรียนระดับอุดมศึกษา
- ขาดทักษะในการเขียนตอบขอสอบกฎหมายแบบอัตนัย
- ไมรูระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย/คณะ
2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.4
- การจัดปฐมนิเทศ
- ระบบอาจารยที่ปรึกษา
- จัดอบรมเสริมดานนิติศาสตรใหกับนิสิต เสริมจากวิชาบรรยายหลัก
2.6 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิต

25๖๓
100
100

25๖๔
100
100
200

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา
*หมายเหตุ : จํานวนในตารางกําหนดเฉพาะในสวนกลาง

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
256๕
256๖
100
100
100
100
100
100
100
300
400
๑๐๐

256๗
100
100
100
100
400
๑๐๐

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

25๖๓
700,000
500,000
1,500,000

25๖๔
750,000
1,000,000
1,500,000

ปงบประมาณ
256๕
800,000
1,500,000
1,500,000

มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)

256๖
850,000
2,000,000
1,500,000

256๗
900,000
2,000,000
1,500,000
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รวมรายรับ

2,700,000

3,250,000

3,800,000

4,350,000

4,400,000

2.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

25๖๓

ปงบประมาณ
256๕

25๖๔
256๖
ก. งบดําเนินงาน
1. คาใชจายบุคลากร
8,000,000 8,500,000
9,000,000 9,500,000
2. คาใชจายดําเนินงาน
2,000,000 2,500,000
3,000,000 3,500,000
3. ทุนการศึกษา
4.รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000
ข. งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
100,000
150,000
200,000
250,000
รวม (ข)
100,000
150,000
200,000
250,000
รวม (ก) + (ข)
10,100,000 11,150,000 12,200,000 13,250,000
จํานวนนิสิต *
1,500
1,500
1,500
1,500
คาใชจายตอหัวนิสติ
6,700
7,400
8,100
8,800
*หมายเหตุ : จํานวนนิสิตรวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนิสิต xxx บาทตอป

256๗
10,000,000
4,000,000
14,000,000
300,000
300,000
14,300,000
1,500
9,500

2.8 ระบบการศึกษา
- แบบชั้นเรียน
2.9 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑, ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา พ.ศ. 2551, ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการโอนและการเทียบโอน
ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 1๔๘ หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสร า งหลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแตละ
หมวด และหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 1๔๘ หนวยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1๑๒ หนวยกิต
2.1 วิชากลุมพระพุทธศาสนา
15 หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย)
9๗ หนวยกิต
2.2.1 วิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย)
๘๕ หนวยกิต
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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2.2.2 วิชาเฉพาะดาน (วิชาเลือกทางกฎหมาย)
๑๒ หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
1๔๘ หนวยกิต
3.2 เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญในสาขาวิชานิติศาสตร ไดเนนผลิตบุคลากรทางดานนิติศาสตรใหมีความรูทางดาน
กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายในแขนงตางๆ ที่เกี่ยวของ มากําหนดเปนกลุม
ความรูหลัก ซึ่งถือวาเปนเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาและจัดการเรียนการสอนเปนกลุมวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร ดังตอไปนี้
3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
นิสิตทุกคณะตองศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต ไดแก
ก. วิชาบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต
000 101
มนุษยกับสังคม
2 (2-0-4)
000 102
กฎหมายทั่วไป
2 (2-0-4)
000 107
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(2)(2-0-4)
000 108
ปรัชญาเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 109
ศาสนาทั่วไป
2 (2-0-4)
000 114
ภาษากับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
000 115
ภาษาศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 139
คณิตศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 210
ตรรกศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 238
สถิติเบื้องตนและการวิจัย
2 (2-0-4)
*หมายเหตุ : รายวิชา 000 ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
ข. วิชาเลือก ใหเลือกศึกษาจํานวน 12 หนวยกิต
000 103
การเมืองกับการปกครองของไทย
2 (2-0-4)
000 104
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
2 (2-0-4)
000 105
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
000 106
เหตุการณโลกปจจุบัน
2 (2-0-4)
000 116
ภาษาอังกฤษเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 117
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
2 (2-0-4)
000 118
ภาษาสันสกฤตเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 119
ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
2 (2-0-4)
000 120
ภาษาไทยเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 121
ภาษาไทยชั้นสูง
2 (2-0-4)
000 128
ภาษาจีนเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 129
ภาษาจีนชั้นสูง
2 (2-0-4)
000 130
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 131
ภาษาญี่ปุนชั้นสูง
2 (2-0-4)
000 135
ภาษาฮินดีเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 136
ภาษาฮินดีชั้นสูง
2 (2-0-4)
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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000 211
วัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
000 212
มนุษยกับอารยธรรม
2 (2-0-4)
000 213
ชีวิตกับจิตวิทยา
2 (2-0-4)
000 241
วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา
2 (2-0-4)
000 242
พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
๐๐๐ ๒๖๔
สันติศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๕
ภาวะผูนํา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๖
หลักธรรมาภิบาล
๒ (๒-๐-๔)
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 1๐๙ หนวยกิต
3.2.2.1 วิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน 15 หนวยกิต
นิสิตตองศึกษาวิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๕ หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชาภาษาบาลี
และพระพุทธศาสนา ๘ หนวยกิต กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๖ หนวยกิต และกลุมวิชาวิปสสนาธุระ ๑
หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หนวยกิต
000 144
วรรณคดีบาลี
(2)(2-0-4)
000 145
บาลีไวยากรณ
(2)(2-0-4)
000 146
แตงแปลบาลี
(2)(2-0-4)
000 147
พระไตรปฎกศึกษา
2 (2-0-4)
000 148
พระวินัยปฎก
2 (2-0-4)
000 149
พระสุตตันตปฎก
2 (2-0-4)
000 150
พระอภิธรรมปฎก
2 (2-0-4)
ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๖ หนวยกิต
000 158
ประวัติพระพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
000 259
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
(2)(2-0-4)
000 260
การปกครองคณะสงฆไทย
2 (2-0-4)
000 261
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
(2)(2-0-4)
000 ๒62
ธรรมนิเทศ
(2)(2-0-4)
000 263
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
ค. กลุมวิชาวิปสสนาธุระ ๑ หนวยกิต
000 151
ธรรมะภาคปฏิบัติ 1
(2)(2-0-4)
000 152
ธรรมะภาคปฏิบัติ 2
1 (1-2-4)
000 253
ธรรมะภาคปฏิบัติ 3
(2)(1-2-4)
000 254
ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
(1)(1-2-4)
000 355
ธรรมะภาคปฏิบัติ 5
(2)(1-2-4)
000 356
ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
(1) (1-2-4)
000 457
ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
(1) (1-2-4)
*หมายเหตุ : รายวิชา 000 144, 000 145, 000 146, 000 259, 000 261, 000 262, 000
151, 000 253, 000 254, 000 355, 000 356, 000 457 เปนรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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3.2.2.2 วิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) จํานวน 9๗ หนวยกิต
๑) วิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) จํานวน ๘๕ หนวยกิต
นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทุกคนตองเรียนวิชาบังคับทางกฎหมายทุกรายวิชา
จํานวน ๓๘ รายวิชา ดังนี้
408 20๑
ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
2 (2-0-4)
408 20๒
หลักกฎหมายเอกชน
2 (2-0-4)
408 20๓
หลักกฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
408 20๔
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
408 ๒๐๕
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย
3 (3-0-6)
408 ๒๐๖
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
๓ (๓-0-๖)
408 ๒๐๗
กฎหมายแพงและพาณิช ย ว าด ว ยละเมิด การจั ด การงาน
2 (2-0-4)
นอกสั่ง ลาภมิควรได
408 ๒๐๘
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
๔๐๘ ๒๐๙
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
408 3๑๐
กฎหมายอาญา ภาคความผิด
3 (3-0-6)
408 3๑๑
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
2 (2-0-4)
408 3๑๒
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด ว ยเช า ทรั พย เช าซื้ อ จ า ง
2 (2-0-4)
แรงงาน จางทําของ รับขน
408 3๑๓
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของใน
2 (2-0-4)
คลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
408 3๑๔
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยค้ําประกัน จํานอง จํานํา
2 (2-0-4)
408 3๑๕
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
2 (2-0-4)
408 3๑๖
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
2 (2-0-4)
408 3๑๗
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัท
2 (2-0-4)
มหาชนจํากัด
408 3๑๘
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
2 (2-0-4)
408 3๑๙
กฎหมายปกครอง
๓ (๓-0-๖)
๔๐๘ ๓๒๐
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
๒ (๒-0-๔)
๔๐๘ ๓๒๑
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
๒ (๒-๐-๔)
๔๐๘ ๓๒๒
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาใน
๒ (๒-๐-๔)
ศาลแขวง
408 ๓๒๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
2 (2-0-4)
408 ๓๒๔
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
๒ (๒-0-๔)
408 4๒๕
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
๒ (๒-0-๔)
408 4๒๖
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
๒ (๒-0-๔)
408 4๒๗
กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ
๒ (๒-0-๔)
408 4๒๘
กฎหมายลักษณะพยาน
๒ (๒-0-๔)
408 ๔๒๙
นิติปรัชญาแนวพุทธ
๓ (๓-0-๖)
408 4๓๐
หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
๒ (๒-0-๔)
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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408 4๓๑
๔๐๘ ๔๓๒
408 ๔๓๓
๔๐๘ ๔๓๔
408 4๓๕
408 4๓๖
408 4๓๗
408 4๓๘
๔๐๘ ๔๓๙
408 ๔๔๐
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
๔๐๘ ๔๕๙
๔๐๘ ๔๖๐
๔๐๘ ๔๖๑
๔๐๘ ๔๖๒
๔๐๘ ๔๖๓
๔๐๘ ๔๖๔
๔๐๘ ๔๖๕
๔๐๘ ๔๖๖

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
๒ (๒-0-๔)
กฎหมายการคลัง
๒ (๒-๐-๔)
กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
๒ (๒-0-๔)
การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
2 (2-๐-๔)
หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
3 (3-0-6)
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
2 (2-0-4)
กฎหมายภาษีอากร
๒ (๒-0-๔)
๒) วิชาเฉพาะดาน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) จํานวน ๑๒ หนวยกิต
นิสิตตองเลือกเรียนวิชากฎหมาย ๑๒ หนวยกิต จากรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังตอไปนี้
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ
3 (3-0-6)
กฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ
๓ (๓-0-๖)
กฎหมายเกี่ยวกับการลงนิคหกรรม
๓ (๓-0-๖)
สัมมนานิติศาสตรแนวพุทธ
3 (3-0-6)
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
3 (3-0-6)
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3 (3-0-6)
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง
3 (3-0-6)
กฎหมายเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน
3 (3-0-6)
กฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น
3 (3-0-6)
กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
3 (3-0-6)
กฎหมายรัฐสภา
๓ (๓-๐-๖)
สัมมนากฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
การสืบสวนและสอบสวน
3 (3-0-6)
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและ
3 (3-0-6)
วิธีพิจารณาคดีครอบครัว
กฎหมายวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
3 (3-0-6)
สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
นิติเวชศาสตร
3 (3-0-6)
กฎหมายประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
กฎหมายเกี่ยวกับคนตางดาว
3 (3-0-6)
กฎหมายองคการระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
กฎหมายสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
กฎหมายวาดวยการจัดการทางการศึกษา
3 (3-0-6)
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3 (3-0-6)
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๔๐๘ ๔๖๗
กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร
3 (3-0-6)
๔๐๘ ๔๖๘
กฎหมายศุลกากร
3 (3-0-6)
๔๐๘ ๔๖๙
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๗๐
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๘ ๔๗๑
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3 (3-0-6)
๔๐๘ ๔๗๒
ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย ๑
3 (3-0-6)
๔๐๘ ๔๗๓
ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย ๒
3 (3-0-6)
๔๐๘ ๔๗๔
การเจรจาและการจัดทําสัญญาทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
๔๐๘ ๔๗๕
กฎหมายทหาร
๓ (๓-๐-๖)
3.2.2 หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ได ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ รายวิชา
รายวิชาละ ๓ หนวยกิต
หมายเหตุ : คําอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหนวยกิตประจําวิชา
๑. รหัสประจําวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตประกอบดวยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้
๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒ - ๓ แสดงสาขาวิชา
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปการศึกษา ตัวที่ ๒ - ๓ แสดงชื่อวิชา
๒. หนวยกิตประจําวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจํานวนหนวยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิ ช านั้ น ๆ เช น ๓ (๓-๐-๖) หมายถึง ๓ หนว ยกิต ประกอบด ว ยบรรยาย ๓ ชั่ว โมง/สั ป ดาห ปฏิ บั ติ ๐
ชั่วโมง/สัปดาห และการศึกษาคนควาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง/สัปดาห
3.3 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
000 101
มนุษยกับสังคม
2 (2-0-4)
๐๐๐ ๑๐๒
กฎหมายทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
000 107
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา*
(2)(2-0-4)
000 109
ศาสนาทั่วไป
2 (2-0-4)
000 114
ภาษากับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
000 115
ภาษาศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 116
ภาษาอังกฤษเบื้องตน
2 (2-0-4)
000 139
คณิตศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
วิชากลุมพระพุทธศาสนา
000 144
วรรณคดีบาลี*
(2)(2-0-4)
000 147
พระไตรปฎกศึกษา
2 (2-0-4)
000 151
ธรรมะภาคปฏิบัติ 1*
(2)(1-2-4)
รวม
1๖
* วิชาไมนับหนวยกิต
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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รหัสวิชา
000 103
000 104
000 108
000 117
000 210
๐๐๐ ๑๔๕
000 148
000 152
000 158

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การเมืองกับการปกครองของไทย
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาเบื้องตน
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
ตรรกศาสตรเบื้องตน
วิชากลุมพระพุทธศาสนา
บาลีไวยากรณ*
พระวินัยปฎก
ธรรมะภาคปฏิบัติ 2
ประวัติพระพุทธศาสนา
รวม

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
(2)(2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (1-2-4)
2 (2-0-4)
1๕

*วิชาไมนับหนวยกิต
หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะสังคมศาสตร (ทุกสาขาวิชา)

รหัสวิชา
000 211
000 238
000 242
000 146
000 149
000 150
000 159
000 253
000 261
000 262
๔๐๘ ๒๐๑
๔๐๘ ๒๐๒
๔๐๘ ๒๐๓

ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วัฒนธรรมไทย
สถิติเบื้องตนและการวิจัย
พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชากลุมพระพุทธศาสนา
แตงแปลบาลี*
พระสุตตันตปฎก
พระอภิธรรมปฎก
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา*
ธรรมะภาคปฏิบัติ 3*
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ*
ธรรมนิเทศ*
วิชาบังคับทางกฎหมาย
ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
หลักกฎหมายเอกชน
หลักกฎหมายมหาชน
รวม

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
(2)(2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-4)
(2)(2-0-4)
(2)(1-2-4)
(2)(2-0-4)
(2)(2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1๖

*วิชาไมนับหนวยกิต
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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รหัสวิชา
000 254
000 260
000 263
408 20๔
๔๐๘ ๒๐๕
๔๐๘ ๒๐๖
๔๐๘ ๒๐๗
408 ๒๐๘
๔๐๘ ๒๐๙

ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิชากลุมพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ 4*
การปกครองคณะสงฆไทย
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
วิชาบังคับทางกฎหมาย
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
กฎหมายแพ งและพาณิช ย ว าด ว ยละเมิด จั ด การงานนอกสั่ ง
ลาภมิควรได
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
รวม

หนวยกิต
(1)(1-2-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
๓ (๓-0-๖)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
๒๑

*วิชาไมนับหนวยกิต
หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะสังคมศาสตร (ทุกสาขาวิชา)

รหัสวิชา
000 355
408 3๑๐
408 3๑๑
408 3๑๒
๔๐๘ ๓๑๓
408 3๑๔
408 3๑๕
408 3๑๖
๔๐๘ ๓๑๗
408 3๑๘

ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
วิชากลุมพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ 5*
วิชาบังคับทางกฎหมาย
กฎหมายอาญา ภาคความผิด
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน
จางทําของ รับขน
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด ว ยยื ม ฝากทรั พ ย เก็ บ ของใน
คลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยค้ําประกัน จํานอง จํานํา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด ว ยหุ น ส ว น บริ ษั ท และบริ ษั ท
มหาชนจํากัด
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
รวม

หนวยกิต
(2)(1-2-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
๑๙

*วิชาไมนับหนวยกิต
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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รหัสวิชา
000 356
๔๐๘ ๓๑๙
408 ๓๒๐
๔๐๘ ๓๒๑
408 3๒๒
408 3๒๓
408 3๒๔
xxx xxx
xxx xxx

ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิชากลุมพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ 6*
วิชาบังคับทางกฎหมาย
กฎหมายปกครอง
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
พระธรรมนู ญศาลยุ ติ ธ รรมและวิ ธี พิจ ารณาความอาญาในศาล
แขวง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
วิชาเลือกทางกฎหมาย
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
(1)(1-2-4)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-0-๖)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
๒๐

*วิชาไมนับหนวยกิต

รหัสวิชา
000 357
408 4๒๕
408 4๒๖
408 4๒๗
408 4๒๘
๔๐๘ ๔๒๙
408 4๓๐
๔๐๘ ๔๓๑
xxx xxx
xxx xxx

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
วิชากลุมพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ 7*
วิชาบังคับทางกฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ
กฎหมายลักษณะพยาน
นิติปรัชญาแนวพุทธ
หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
วิชาเลือกทางกฎหมาย
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
(1)(1-2-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
๒ (๒-0-๔)
๒ (๒-0-๔)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
๒๑

*วิชาไมนับหนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิชาบังคับทางกฎหมาย

รหัสวิชา
๔๐๘ ๔๓๒
408 4๓๓
๔๐๘ ๔๓๔
๔๐๘ ๔๓๕
408 4๓๖
๔๐๘ ๔๓๗
408 4๓๘
xxx xxx
xxx xxx

หนวยกิต

กฎหมายการคลัง
กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
กฎหมายภาษีอากร
วิชาเลือกทางกฎหมาย
วิชาเลือกทางกฎหมาย
รวม

๒ (๒-0-๔)
๒ (๒-0-๔)
๒ (๒-0-๔)
๒ (๒-0-๔)
3 (3-0-6)
๒ (๒-0-๔)
๒ (๒-0-๔)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
๒๑

3.4 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร (ตามเอกสารในภาคผนวก ก)
3.5 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.5.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ภาระการสอนเฉลี่ย ชั่วโมงการสอน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

อาจารย
อาจารย
อาจารย

อาจารย

อาจารย

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

คุณวุฒ/ิ สาขาวิขา

นายสมศักดิ์ สุกเพ็ง
3-1002-03674-45-0

น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

นายพิทวัฒน มโนรัตน
3-๓๓๑๐-๐๐๗๘๓-๗๐-๙
ดร.สมบัติ อรรถพิมล
๓-๑๐๒๐-๐๑๔๕๔-๑๖-๗

ดร.พิทักษพล ปรีชาชาติ
๓-๑๐๑๔-๐๓๒๐๗-๕๖-๒
นายมารุตพงศ มาสิงห
๑-๓๖๐๖-๐๐๑๒๒-๙๓-๕

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
ร.ป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
Doctor of Philosophy
(Public Law)
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

ชม./สัปดาห
ปที่
สําเร็จ 59 60 61 62 63

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ
บัณฑิตย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2554 10

10 10 10 10

2551
2556 10
2540

10 10 10 10

มหาวิทยาลัยชินวัตร

๒๕๕๙ 10

10 10 10 10

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Magadh University,
India
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

๒๕๔๕
๒๕๕๒
๒๕๑๓

มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)

๒๕๑๓
๒๕๕๓ 10

10 10 10 10

๒๕๔๘
๒๕๒๓
๒๕๕๙ 10

10 10 10 10

๒๕๕๕
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3.5.2 อาจารยผูรวมสอน
ตําแหนง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย
รอง
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

พระเมธีธรรมาจารย
(ประสาร)
3-4503-00454-78-4

ศาสตร (นิดา)
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Magadh University,
พระครู ป ริ ยั ติ กิ ต ติ ธํ า รง, Ph.D. (Social Science)
India)
ดร.
M.A. (Sociology)
University of poona,
๓-๓๑๑๔๐-๐๑๗๙-๔๙๓
India
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
น.ด.(นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
พระสิทธินิติธาดา, ดร.
น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ชลัชโชติทตฺโต)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3-2604-00473-48-1
ศศ.ม. (การจัดการ
พระมหาบุญเลิศ
พัฒนาสังคม)
อินฺทปฺโญ, รศ.
3-9201-00130-18-2 พธ.บ. (รัฐศาสตร)
ดร.สุรพล สุยะพรหม
3-1002-02029-33-7

ดร.ธัชชนันท อิศรเดช
3-8015-00222-39-6

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

พธ.บ. (รัฐศาสตร)

รอง
ศาสตราจารย

ดร.โกเมศ ขวัญเมือง
๓-๑๐๐๖-๐๐๘๘๖-๖๔-๐
ดร.เกียรติศักดิ์
สุขเหลือง
3-3207-00986-53-9

Doctorat D’ Universite
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
พธ.บ. (รัฐศาสตร)

รอง
ศาสตราจารย

ดร.ภัทรพล ใจเย็น
๓-๕๒๐๕-๐๐๓๐๖-๙๙-๑

Ph.D. (Economics)
M.A. (Political Science)
M.A. (Economics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

รอง
ศาสตราจารย

ดร.พรรษา พฤฒยางกูร
3-1016-00157-19-3

ปที่
สําเร็จ

ภาระการสอนเฉลี่ย ชั่วโมงการสอน

ชม./สัปดาห
59 60 61 62 63
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- 2541 10 10 10 10 10
คุณวุฒ/ิ สาขาวิขา

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

รอง
ศาสตราจารย

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

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

2533
๒๕๓๘ 10

10 10 10 10

๒๕๓๒
๒๕๓๐
2555 10
2552
2548

10 10 10 10

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย
Marathawada University
India
Poona University India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Marathawada University
India
Marathawada University
India
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Nice University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2546 10

10 10 10 10

๒๕๒๖ 10
๒๕๑๗

10 10 10 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย
Marathwada University,
India
Dilak Deemed
University, India
Marathwada University,
India
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย
Marathawada University
India
Poona University India
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย

2557 10

10 10 10 10

มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)

2541
2536 10

10 10 10 10

2532
2528
2543 10

10 10 10 10

2538
๒๕๖๐
2535

2548
2544
๒๕๔๓ 10

10 10 10 10

๒๕๔๓
๒๕๓๘
๒๕๓๕
2535 10

10 10 10 10

2531
2527
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รอง
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

Ph.D. (Political Science)
ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร
3-5011-00286-83-7

2542 10

ดร.พิเชฐ ทั่งโต

Marathawada University
India
M.A. (Politics)
Poona University India
พธ.บ. (การสอนสังคม)
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย
Ph.D. (Public
Marathawada University
Administration)
India
M.A. (Public
Marathawada University
Administration)
India
พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย
พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย
พธ.บ.(รัฐศาสตร)
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
พธ.บ. (สันสกฤต)
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย
น.ด.(นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิยาลัยปทุมธานี
น.ม.(กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิยาลัยเกริก
ศศ.ม.(รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.ม.(การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
สํานักอบรมกฎหมายเนติ
บัณฑิตยสภา
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.ด.(นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Magadh University,
Ph.D. (Social Science)

2550 10

น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยฮีสเทิรนเอเซีย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
วิทยาลัยครูธนบุรี
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
น.ด.(นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต), มหาวิทยาลัยปทุมธานี
LL.M.,
UNIVERSITY OF THE
PACIFIC, U.S.A.
นบ.ท. (เนติบัณพิตไทย)
สํานักอบรมกฎหมายเนติ
บัณฑิตยสภา
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2557
2545
2538
2537
๒๕๖๐ 10
๒๕๓๖

ดร.รัฐพล เย็นใจมา

ดร.ผดุง วรรณทอง
๓-๔๖๐๕-๐๐๑๓๘-๔๒๘

ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ
3-1005-03121-83-9

ผูชวย
ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ
ศาสตราจารย อัจฉริยปญญากุล

3-1005-00917-22-5

อาจารย

ดร.วรพจน ถนอมกุล
๓-๑๐๑๔-๐๐๗๕๓-๑๓-๒

INDIA

10 10 10 10

2535
2532

10 10 10 10

2539
2536
๒๕๕๘ 10

10 10 10 10

๒๕๕๓
๒๕๔๑
๒๕๖๑ 10
๒๕๕๐

10 10 10 10

๒๕๔๖
2555 10
2550
2546
2543
2522
2522
๒๕๖๒ 10
2549

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

๒๕๒๙
๒๕๒๘

3.5.3 อาจารยพิเศษ
เปนไปตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
- ไมมี 5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
- ไมมี -

มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
ดานบุคลิกภาพ
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
ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ - กําหนดใหมีร ายวิช าซึ่งนิสิ ตต องทํางานเป นกลุ ม และมีการกําหนด
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมใน
การนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการ
เปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการ
ดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียน
อยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานนิติศาสตรไปใชใน
การทํางานที่จะทําใหนิสิตอยูรวมกับคนอื่นและคนในสังคมได
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๒.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
2.1.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสวนรวม
๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ชาติ ศาสนา
๒.๑.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพื่อสวนรวม ใน
การเรียนการสอน
๒) การเปนตนแบบที่ดีของผูสอน
๓) เรี ยนรู จากกรณี ตั วอย างประเด็ นป ญหาทางด านศี ลธรรม เพื่อให ผู เรี ยนฝ กการ
แกปญหา
๔) เรียนรูจากสถานการณจริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
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๒.๑.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
๒) อภิปราย รายงาน การนําเสนอและการตอบคําถาม
๓) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนิสิต
๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
2.๑.2 ความรู
๒.๑.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
๑) มีความรู ความเขาใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล
๓) สามารถนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตได
๔) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
๕) รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒.๑.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
๑) สอนแบบบรรยายและใชโจทยปญหา
๒) สอนโดยใชกรณีศึกษา
๓) เรียนรูโดยการปฏิบัติ
๔) เรียนรูแบบรวมมือ
๕) ศึกษาดูงาน
๒.๑.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
๑) ทดสอบยอย
๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
๔) นําเสนอผลงาน
2.๑.3 ทักษะทางปญญา
๒.๑.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐาน
๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล
๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
๒.๑.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) สอนแบบบรรยายโดยใชภาพประกอบ
๒) สอนโดยใชกรณีศึกษา
๓) เรียนรูโดยการปฏิบัติ
๔) เรียนรูแบบรวมมือ
๕) ศึกษาดูงาน
๒.๑.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) ทดสอบยอย
๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
๔) นําเสนอผลงาน
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2.๑.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๑.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สามารถทํางานเปนทีม
๒) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักควบคุมอารมณและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
๔) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒.๑.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑) มอบหมายงานกลุม
๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
๔) ศึกษาดูงาน
๒.๑.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางการเรียนการสอนและการทํางาน
รวมกับเพื่อน
๒) ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
๓) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนิสิต
2.๑.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได
๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี ทั้งการฟง พูด อานและเขียน
๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
๒.๑.๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) สอนโดยการฝกปฏิบัติ
๒) มอบหมายงานคนควาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ
๓) นําเสนองานโดยใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ทดสอบยอย
๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
๔) นําเสนอผลงาน
๒.๒ แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา แสดงใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง
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๒.๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสวนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
(๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ชาติ ศาสนา
๒.๒.๒ ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
(๑) มีความรู ความเขาใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล
(๓) สามารถนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตได
(๔) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
๒.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทํางานเปนทีม
(๒) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักควบคุมอารมณและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
(๔) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒.๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได
(๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี ทั้งการฟง พูด อานและเขียน
(๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
๓. การพัฒนาผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย)
๓.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย)
๓.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๓.1.1.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ตระหนักรู เขาใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติ
ที่สอดคลองกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย โดยเนนความมีวินัย เสียสละ สุภาพ ออนนอมถอม
ตน ขยันและอดทน และยึดหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต
๒) มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
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๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
๓.๑.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ปลู กฝ งให นิ สิ ต ยึ ด มั่น ในหลั กความยุ ติธ รรม หลั กนิ ติ ธ รรม มีความประพฤติ ที่
สอดคลองกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย โดยเนนความมีระเบียบวินัย เสียสละ สุภาพ ออน
นอมถอมตน ขยันและอดทน ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม โดยจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนิสิตที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
๒) อาจารย ผู ส อนทุ ก คนต อ งสอดแทรกหลั ก ความยุ ติ ธ รรม หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก
คุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมายในการสอนและการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทุกรายวิชา
๓) มอบหมายใหนิสิตทํางานเปนกลุม ฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการ
เปนสมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๔) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
๕) มี จิ ต สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบในหน า ที่ ต อ ตนเองและสั ง คมจั ด กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝ ง จิ ต
วิญญาณในการถือประโยชนสังคมเปนที่ตั้ง
๖) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๓.๑.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) สังเกตพฤติกรรมนิสิ ตด านคุณธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณทางวิ ชาการและ
วิชาชีพการถือประโยชนสังคมเปนที่ตั้ง
๒) สั ง เกตการณ ทํ า งานเป น กลุ ม การเป น ผู นํ า การเป น สมาชิ ก กลุ ม ฝ ก ความ
รับผิดชอบ การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๓) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรีย น การส งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
๔) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิต ในการเขารว มกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร
๕) ประเมินผลงานที่มอบหมาย
๓.๑.๒ ความรู
๓.๑.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
๑) มีความรูความเขาใจทั้งในแงทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย
และแนวคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยขององคกรตุลาการ
๒) สามารถนํ า ความรู ค วามเข า ใจในทฤษฎี หลั ก การ แนวคิ ด บทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายไปปรับใชในการประกอบวิชาชีพ และการใหคําปรึกษาทางกฎหมายได
๓) สามารถนํ า ความรู ค วามเข า ใจในทฤษฎี หลั ก การ แนวคิ ด บทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายไปปรับใชกับปญหาขอเท็จจริง หรือคนควาในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอยางมีนิติทัศนะควบคูกับคุณธรรม
และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
๓.๑.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การสอน
แบบบรรยายและอภิ ป ราย (Lecture and discussion method) ร ว มกั บ การสอนแบบเน น กรณี ป ญ หา
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(Problem – based method) การเรียนการสอนเชิงสัมมนา การสอนแบบเนนกรณีปญหา ประกอบกับการ
สอนแบบเนนการสอนแบบเนนการแสวงความรูดวยตนเอง (Self-study method) การสอนแบบมุงเนนการคิด
วิเคราะห (Criticality-based method) หรือการสอนแบบใชสถานการณจําลอง (Simulation method) ทั้งนี้
ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ หรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ
จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปน
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง ตลอดจนการฝกปฏิ บัติ งานในการปฏิบัติ ศาสนกิจเปน ระยะเวลา 1 ป (สําหรั บ
บรรพชิต) และปฏิบัติงานบริการสังคม 200 ชั่วโมง (สําหรับคฤหัสถ)
๓.๑.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
๑) การทดสอบยอย
๒) การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
๓) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
๓.๑.3 ทักษะทางปญญา
๓.๑.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) มีความสามารถในการคนหาหรือไดมาซึ่งขอเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห
สังเคราะห และสรุปขอเท็จจริงที่ไดมา อันเปนทักษะที่สําคัญของการปฏิบัติงานดานกฎหมาย
๒) มีความสามารถในการใชและการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการคนหา
หลักเกณฑที่เหมาะสมเพื่อนํามาปรับใชกับขอเท็จจริงหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางถูกตองและเปนธรรมแก
กรณี โดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
๓) มีความสามารถในการคนหาหรือไดมาซึ่งขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนเอกสาร ตัวเลข
หรือจํานวน ขอมูลสถิติ ตลอดจนการทําความเขาใจ เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล วิเคราะห สังเคราะห
สรุปและแปลผลขอมูลที่ไดมาเหลานั้น
๔) มีความสามารถในการวิพากษ วิจารณ สนับสนุน โตแยง รับฟงความเห็นจาก
บุคคลอื่นอันเปนทักษะที่สําคัญของการปฏิบัติงานดานกฎหมาย เพื่อนําไปสูขอยุติและการเสนอทางออก หรือ
ทางเลือกไดอยางรอบดานและเปนกัลยาณมิตร
๕) ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต มี ค วามใฝ รู ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๓.๑.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคอดอยางสรางสรรคตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
โดยเริ่มต นด วยป ญหาที่งายและเพิ่มระดั บความยากขึ้น เรื่ อยๆ ทั้งนี้ ต องจัด ให เ หมาะสมและสอดคล องกับ
รายวิชา
๒) จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณปจจุบัน
๓) ใหมีการฝกปฏิบัติ เพื่อเปนการเรียนรูวิธีการแกปญหาในสถานการณจริง
๓.๑.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ใชการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงาน การวิจัย
และนําเสนอดวยวาจา การสังเกตการณใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น การมอบหมายงานที่ตองกระตุนใหเกิดการ
ประมวลความรูของผูเรียน
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๓.๑.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๓.๑.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีภาวะความเปนผูนําและหรือมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
๒) รับฟงความเห็นของผูอื่นอยางใสใจและใหเกียรติแกกัน และยอมรับความแตกตาง
ของความเห็น
๓) มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ในสั ง คมที่มี ค วามหลากหลาย มี วุ ฒิ ภ าวะทาง
อารมณ สามารถควบคุมอารมณและมีความอดทน
๔) ใชสิทธิเสรี ภาพโดยไมกระทบผูอื่น และมีจิ ตสํานึกรับผิดชอบประพฤติตนเป น
พลเมืองดีของสังคม
๓.๑.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
๑) มีการมอบหมายงานใหนิสิตทํางานเปนกลุมเพื่อเรียนรูความรับผิดชอบและการ
เปนสมาชิกที่ดีของกลุม
๒) กลยุทธการสอนที่เนนการสรางความสัมพันธที่เอื้อตอการเรียนรูระหวางผูเรียน
กับผูเรียน ผูสอนกับผูเรียน
๓) การสอนที่มีการมอบหมายงานใหนิสิตทําในชั้นเรียนและหรือในการคนควาดวย
ตนเอง
๔) การสอนที่มีการมอบหมายงานใหนิสิตทํางานหรือกิจกรรมที่ทําเปนกลุม เชน การ
ทํารายงาน การอภิปรายกลุมในชั้นเรียน เปนตน
๕) กําหนดใหนิสิตเขารวมกิจกรรมขององคกร ทั้งกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและหรือ
นอกมหาวิทยาลัย
๓.๑.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือ
กลุมงาน การประเมินผลงานที่มอบหมาย และการนําเสนอ
๓.๑.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑) มีความสามารถในการใชภาษาเขียนในทางกฎหมาย
๒) มีความสามารถในการสื่อสารและการนําเสนอ ตลอดจนการตั้งคําถาม หรือการ
ตอบคําถามที่ชัดเจนทําใหบุคคลอื่นเขาใจไดงาย
๓) มีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทที่เหมาะสมแกกรณี
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ทั้งในดานการศึกษา การ
คนควา การสื่อสารระหวางบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ไดอยางเหมาะสมแกกรณี
๕) มีทักษะในการคนหา ทําความเขาใจ และนํ าไปใช ซึ่งขอมูลที่เ ปน ตัว เลข หรื อ
จํานวนสถิติตางๆ เพื่อประโยชนในการใชกฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย
๓.๑.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๑) จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง และการ
เขียนในระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
๒) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
๓.๑.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใชการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการใหผูเรียน
แสดงความคิดเห็น ใชการประเมินผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ
๓.๒ แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
๓.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๑) ตระหนั ก รู เข า ใจ และยึ ด มั่ น ในหลั ก ความยุ ติ ธ รรม หลั ก นิ ติ ธ รรม มีค วามประพฤติ ที่
สอดคลองกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย โดยเนนความมีวินัย เสียสละ สุภาพ ออนนอมถอม
ตน ขยันและอดทน และยึดหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต
๒) มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเองและสังคม
๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
๓.๒.๒ ความรู
๑) มีความรูความเขาใจทั้งในแงทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคํา
พิพากษาหรือคําวินิจฉัยขององคกรตุลาการ
๒) สามารถนําความรูความเขาใจในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช
ในการประกอบวิชาชีพ และการใหคําปรึกษาทางกฎหมายได
๓) สามารถนําความรูความเขาใจในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช
กับปญหาขอเท็จจริง หรือคนควาในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอยางมีนิติทัศนะควบคูกับคุณธรรม และสามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
๓.๒.๓ ทักษะทางปญญา
๑) มี ค วามสามารถในการค น หาหรื อ ได ม าซึ่ ง ข อ เท็ จ จริ ง รวมตลอดไปถึ ง การวิ เ คราะห
สังเคราะห และสรุปขอเท็จจริงที่ไดมา อันเปนทักษะที่สําคัญของการปฏิบัติงานดานกฎหมาย
๒) มีความสามารถในการใชและการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการคนหาหลักเกณฑ
ที่เหมาะสมเพื่อนํามาปรับใชกับขอเท็จจริงหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางถูกตองและเปนธรรมแกกรณี โดย
คํานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
๓) มีความสามารถในการคนหาหรือไดมาซึ่งขอมูลตางๆ ไมวาจะเป นเอกสาร ตัวเลข หรื อ
จํานวน ขอมูลสถิติ ตลอดจนการทําความเขาใจ เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล วิเคราะห สังเคราะห
สรุปและแปลผลขอมูลที่ไดมาเหลานั้น
๔) มีความสามารถในการวิพากษ วิจารณ สนับสนุน โตแยง รับฟงความเห็นจากบุคคลอื่นอัน
เปนทักษะที่สําคัญของการปฏิบัติงานดานกฎหมาย เพื่อนําไปสูขอยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกได
อยางรอบดานและเปนกัลยาณมิตร
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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๕) ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.๒.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีภาวะความเปนผูนําและหรือมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
๒) รับฟงความเห็น ของผูอื่น อย างใสใจและให เกีย รติแกกัน และยอมรั บความแตกตางของ
ความเห็น
๓) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ สามารถ
ควบคุมอารมณและมีความอดทน
๔) ใชสิทธิเสรีภาพโดยไมกระทบผูอื่น และมีจิตสํานึกรับผิดชอบประพฤติตนเปนพลเมืองดีของ
สังคม
3.๒.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
๑) มีความสามารถในการใชภาษาเขียนในทางกฎหมาย
๒) มีความสามารถในการสื่อสารและการนําเสนอ ตลอดจนการตั้งคําถาม หรือการตอบคําถาม
ที่ชัดเจนทําใหบุคคลอื่นเขาใจไดงาย
๓) มีทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทที่เหมาะสมแกกรณี
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ทั้งในดานการศึกษา การคนควา การ
สื่อสารระหวางบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ไดอยางเหมาะสมแกกรณี
๕) มีทักษะในการคนหา ทําความเขาใจ และนําไปใชซึ่งขอมูลที่เปนตัวเลข หรือจํานวนสถิติ
ตางๆ เพื่อประโยชนในการใชกฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย

มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

รายวิชา

๒

๓

๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
๔.ทั ก ษะความสั ม พั น ธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓

           
           




    
    







           



    





































 
 
 
 
 
 
 









           



    





































๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
ก. วิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม
Man and Society
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ ไป
General Law
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Technique of Higher Learning
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน Introduction to Philosophy
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป Religions
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร Language and Communication
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบื้องตน Introduction to Linguistics
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบื้องตน Basic Mathematics
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน Introduction to Logic
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย Basic Statistics and Research
ข. วิชาเลือก ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
Politics and Thai Government
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน Economics in Daily Life
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกับสิ่งแวดลอม Man and Environment
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน Current World Affairs
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน Basic English
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง Advanced English
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องตน Basic Sanskrit
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง Advanced Sanskrit
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มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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๓.ทักษะทาง
ปญญา

๒.ความรู
๕
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รหัสวิชา

๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐

๑๒๐
๑๒๑
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๕
๑๓๖
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๔๑

๐๐๐ ๒๔๒
๐๐๐ ๒๖๔
๐๐๐ ๒๖๕
๐๐๐ ๒๖๖

รายวิชา

ภาษาไทยเบื้องตน
Basic Thai
ภาษาไทยชั้นสูง
Advanced Thai
ภาษาจีนเบื้องตน
Basic Chinese
ภาษาจีนชั้นสูง
Advanced Chinese
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนชั้นสูง
Advanced Japanese
ภาษาฮินดีเบื้องตน Basic Hindi
ภาษาฮินดีชั้นสูง
Advanced Hindi
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
มนุษยกับอารยธรรม Man and Civilization
ชีวิตกับจิตวิทยา
Life and Psychology
วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา
Physical Science and Technology
พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to Computer and Information
Technology
สันติศึกษา Peace Education
ภาวะผูนํา Leadership
หลักธรรมาภิบาล Good Governance

๒












๓












๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
๔.ทั ก ษะความสั ม พั น ธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

           



    





           



    





           
           
           





    
    
    









๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑
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มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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๓.ทักษะทาง
ปญญา

๒.ความรู
๕
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
วิชากลุมพระพุทธศาสนา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

































































































































































        





 





  





        





 





  





        
        
        









 
 
 









  
  
  









        





 





  





๑.คุณธรรม จริยธรรม
รหัสวิชา

๒.ความรู

รายวิชา

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา ๑๕ หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
Pali Literature
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ
Pali Grammar
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี
Pali Composition and Translatio
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา Tipitaka Studies
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก
Vinaya Pitaka
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก
Suttanta Pitaka
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก Abhidhamma Pitaka
ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๖ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา History of Buddhism
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา
Buddhist Festival and Traditions
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย Thai Sangha Administration
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ Dhamma in English
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ Dhamma Communications
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
Research and Literary Works on Buddhism
ค. กลุมวิชาวิปสสนาธุระ ๑ หนวยกิต

มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)

๔.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓.ทักษะทาง
ปญญา
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๑.คุณธรรม จริยธรรม
รหัสวิชา

๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐

๑๕๑
๑๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๔๕๗

๒.ความรู

๓.ทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

Buddhist Meditation I
Buddhist Meditation II
Buddhist Meditation III
Buddhist Meditation IV
Buddhist Meditation V
Buddhist Meditation VI
Buddhist Meditation VII

๑








๒








มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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๔.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑








๒








๓








๔








๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
2. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๒ วิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) ๙๗ หนวยกิต
๒.๒.๑ วิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) ๘๕ หนวยกิต
408 ๒๐๑ ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมาย
หลัก
408 20๒ หลักกฎหมายเอกชน
408 20๓ หลักกฎหมายมหาชน
408 20๔ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิตกิ รรมและ
สัญญา
408 ๒๐๕ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยสนิ
408 ๒๐๖ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
408 ๒๐๗ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด การ
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
408 208 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
408 ๒๐๙ กฎหมายอาญา ภาคทัว่ ไป
408 3๑๐ กฎหมายอาญา ภาคความผิด
408 3๑๑ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ให
408 3๑๒ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ
จางแรงงาน จางทําของ รับขน
408 3๑๓ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
408 3๑๔ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยค้ําประกัน จํานอง
จํานํา
408 3๑๕ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
408 3๑๖ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชี
เดินสะพัด

2

3

4

2. ความรู
1

2

3. ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

๔

๕

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1
2
3
4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
๑
๒
๓
๔
๕

๒ (๒-0-๔)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
๓ (๓-0-๖)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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รหัสวิชา

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

2. ความรู
1

2

3. ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

๔

๕

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1
2
3
4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
๑
๒
๓
๔
๕

408 3๑๗

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท
2 (2-0-4)
และบริษัทมหาชนจํากัด
408 3๑๘ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
2 (2-0-4)
408 ๓๑๙ กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
408 3๒๐ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
2 (2-0-4)
408 ๓๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
๒ (๒-0-๔)
408 ๓๒๒ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความ
2 (2-0-4)
อาญาในศาลแขวง
408 ๓๒๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
2 (2-0-4)
408 ๓๒๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2 (2-0-4)
408 4๒๕ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
2 (2-0-4)
408 4๒๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2 (2-0-4)
408 4๒๗ กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกจิ การ
2 (2-0-4)
408 4๒๘ กฎหมายลักษณะพยาน
2 (2-0-4)
408 ๔๒๙ นิติปรัชญาแนวพุทธ
3 (3-0-6)
408 4๓๐ หลักวิธีพจิ ารณาความทางกฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
408 4๓๑ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
2 (2-0-4)
408 4๓๒ กฎหมายการคลัง
๒ (๒-0-๔)
408 ๔๓๓ กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
3 (3-0-6)
408 4๓๔ การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
2 (2-0-4)
408 4๓๕ หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสําหรับ
2 (2-0-4)
นักกฎหมาย
408 4๓๖ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและ
3 (3-0-6)
คดีอาญา
408 4๓๗ กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
๒ (๒-0-๔)
408 4๓๘ กฎหมายภาษีอากร
2 (2-0-4)
๒.๒.๒ วิชาเฉพาะดาน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ๑๒ หนวยกิต
408 ๔๓๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
3 (3-0-6)
คณะสงฆ
408 ๔๔๐ กฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ
3 (3-0-6)
๔๐๘ ๔๔๑ กฎหมายเกี่ยวกับการลงนิคหกรรม
๓ (๓-๐-๖)
408 4๔๒ สัมมนานิติศาสตรแนวพุทธ
2 (2-0-4)
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รหัสวิชา

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

408 4๔๓
408 ๔๔๔
408 ๔๔๕
408 ๔๔๖
408 4๔๗
๔๐๘ ๔๔๘
๔๐๘ ๔๔๙
๔๐๘ ๔๕๐
๔๐๘ ๔๕๑
408 4๕๒
๔๐๘ ๔๕๓
408 4๕๔
408 4๕๕
408 ๔๕๖
408 4๕๗
๔๐๘ ๔๕๘
408 4๕๙
๔๐๘ ๔๖๐
408 4๖๑
๔๐๘ ๔๖๒
๔๐๘ ๔๖๓
๔๐๘ ๔๖๔
๔๐๘ ๔๖๕
๔๐๘ ๔๖๖
๔๐๘ ๔๖๗
408 4๖๘
408 4๖๙
408 4๗๐
408 4๗๑

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและวิธีพจิ ารณาคดี
ในศาลทรัพยสนิ ทางปญญา
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง
กฎหมายเลือกตั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน
กฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
กฎหมายรัฐสภา
สัมมนากฎหมายอาญา
การสืบสวนและสอบสวน
กฎหมายการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธี
พิจารณาคดีครอบครัว
กฎหมายวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
สิทธิมนุษยชน
อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา
นิติเวชศาสตร
กฎหมายประชาคมอาเซียน
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับคนตางดาว
กฎหมายองคการระหวางประเทศ
กฎหมายสิ่งแวดลอม
กฎหมายวาดวยการจัดการทางการศึกษา
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร
กฎหมายศุลกากร
กฎหมายอุตสาหกรรม
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ

2

3

4

2. ความรู
1

2

3. ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

๔

๕

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1
2
3
4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
๑
๒
๓
๔
๕

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

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

408 4๗๒
408 4๗๓
๔๐๘ ๔๗๔
408 4๗๕

ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย ๑
ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย ๒
การเจรจาและการจัดทําสัญญาทางธุรกิจ
กฎหมายทหาร

2

3

4

2. ความรู
1

2

3. ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

๔

๕

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1
2
3
4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
๑
๒
๓
๔
๕

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชานั้น ใหมีผลการศึกษาระดับ (Grade) และคาระดับ (Grade
- Point) ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
คาระดับ
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
4.0
ดีมาก (Very Good)
B+
3.5
ดี (Good)
B
3.0
คอนขางดี (Very Fair)
C+
2.5
พอใช (Fair)
C
2.0
คอนขางพอใช (Quite Fair)
D+
1.5
ออน (Poor)
D
1.0
ตก (Failed)
F
0
ทั้งนี้ เกณฑคะแนนต่ําสุดที่ถือวาผานในรายวิชานั้นๆ คือ ระดับ D
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
ให กํา หนดระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู ของนิ สิ ต เป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของสถาบั น อุด มศึกษาที่จ ะต องทําความเขาใจตรงกัน ทั้งสถาบั น และนํ าไปดํ าเนิ น การจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ภ ายหลั งนิ สิต สํ าเร็ จ การศึกษา สํ ารวจหรื อวิ จั ย เกี่ย วกับ การ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่อง และนําผลการสํารวจหรือวิจัยที่มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยผูมีสวนไดเสียไมวาจะ
เปนคณาจารย นิสิต บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอก โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยาง
ตอไปนี้
(1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรูความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ
เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจด านความรู ความพร อ ม และคุณสมบั ติ ด า นอื่น ๆ ของบั ณฑิต จะจบการศึกษาและเขาศึก ษาเพื่ อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
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(5) การประเมินจากนิสิตเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอม
ของนิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนิสิต
(7) ผลงานของนิสิตที่วัดเปนรูปธรรมได เชน (ก) จํานวนโครงงานที่นิสิตไดจัดทําและไดรับการยอมรับ
จากสังคมจนไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ (ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ค) จํานวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (ง) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๖๑ ขอ ๖๔

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหมีความรู ความเขาใจนโยบายและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร และภาควิชา
๑.๒ แนะนําอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร ตลอดจนการเตรียมการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบ
1.๓ ใหอาจารยใหมเขารวมกิจกรรมตางๆ ดานการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
๑.๔ มีขอมูลเกี่ยวกับการจัดการองคความรูในองคกรใหกับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในสาขาวิชานิติศาสตรอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาต อ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
(2) เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร
(3) เพิ่มพูนทักษะการวิจัยและสงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมรวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนที่สงผลใหอาจารยมีความเปนผูเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตร
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยหัวหนาภาคเปนประธาน
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยให
คําแนะนํา
หลั กสู ต รมีการบริ หารและพัฒ นาอาจารยป ระจํ าหลั กสู ตรและอาจารยผู รั บผิ ดชอบหลักสู ตร ให มี
จํานวนและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา คือ ไมเกิน 5 ป โดยจะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ให
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหหลักสูตรใชในปที่ 6
๒. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ตามที่หลักสูตร
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู
3) ทักษะทางปญญา
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสํารวจจากผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกปและรายงานผลการสํารวจตอทางคณะเพื่อเปนขอมูลสําหรับ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๓. นิสิต
การศึกษาในหลักสูตรมีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขาศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑
หลักสูตรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของนิสิต โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะมีการ
ประชุมวางแผนเตรียมความพรอมใหนิสิตดานตางๆ เชน การวางแผนการศึกษา การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
การวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อใหนิสิตมีความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
นอกจากนี้หลักสูตรมีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการและมีกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนานิสิตในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนิสิตมีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูและมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตร
ทั้งนี้หลักสูตรไดคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับนิสิตและการจัดการขอรองเรียนของนิสิต จึงมีการสํารวจการ
สําเร็จการศึกษา และสํารวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปที่หนึ่งตอการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและ
สํารวจความพึงพอใจของนิสิตทุกชั้นปตอกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานิสิต เพื่อนําผลการสํารวจมาปรับปรุง
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น
๔. อาจารย
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยมี
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
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๑) หลั ก สู ต รมี ก ลไกในการคั ด เลื อ กอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ให ค ณะกรรมการสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณาจากอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติดังที่กําหนดไว
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หลังจากได
อาจารย ป ระจํ า ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ดัง กล า วแล ว ให นํ า รายชื่ อ เสนอคณะเพื่ อพิ จ ารณาหากเห็ น ชอบจึ ง เสนอให
มหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งตอไป
2) หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารย โดยกําหนดใหอาจารยประจําทําแผนพัฒนาตนเอง ในเรื่อง
การศึกษาตอ การทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหมีคุณสมบัติในการเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพื่อวางแผนทดแทนอาจารยผูรับผิดหลักสูตรหรืออาจารยประจํา
หลักสูตร ในกรณีที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรเกษียณอายุ ลาศึกษาตอหรือมี
เหตุอื่นใดที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
3) หลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตรทําแผนพัฒนาตนเอง ในเรื่องการศึกษาตอ การทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการ การเขาอบรมโครงการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน การวิจัย หรือดานที่เกี่ยวของ เพื่อให
คณะจัดสรรงบประมาณหรือดําเนินการสนับสนุนดานอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
4) หลักสูตรใหความสําคัญกับผลที่เกิดขึ้นกับอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการรายงานผลการคงอยู
ของอาจารยประจําหลักสูตรทุกปและมีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร
หลักสูตร ในเรื่องระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
หลั ก สู ต รมีก ารวางระบบผู ส อนและกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน โดยอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณากําหนดผูสอนจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
เสนอตอคณะเพื่อพิจารณาตอไป
หลักสูตรมีการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3) และในการจัดการ
เรียนการสอนมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรมีการประเมินผูเรียน โดยประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและมีการกํากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 และ มคอ. 7)
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลั ก สู ต รใช สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และคณะจั ด สรรให ได แ ก ห อ งสมุ ด
หองปฏิบัติการ ตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส e-books การเรียนการสอนในหองเรียนแสัญญาณ Wi-Fi เครื่องมือ
อุปกรณการเรียนการสอนอื่นๆ
หลักสูตรจัดใหมีการประชุมเพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน
กําหนดสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ที่ จํ า เป น ต อการจั ด การเรี ย นการสอน เช น ตํ า ราเรี ย น ระบบสื บ คน ข อมู ล
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กฎหมายออนไลน นอกจากนี้หลักสูตรยังสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการ
สอนจากอาจารยและนิสิตและนําเสนอตอคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน X
X
X
X
X
รว มในการประชุ มเพื่อวางแผน ติด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. ม ค อ . ๒ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ X
X
X
X
X
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ แ ละมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา
3. จัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔ กอนการเปดสอนในแตละภาค X
X
X
X
X
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า มคอ.5และ 6 ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาค X
X
X
X
X
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
X
X
X
X
X
6. มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนิ สิ ต ตามมาตรฐานผลการ X
X
X
X
X
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ X
X
X
X
X
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารย ใ หม (ถ า มี ) ทุ ก คน ได รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ X
X
X
X
X
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรั บการพัฒ นาทางวิชาการ และ/ X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ X
X
X
X
X
การพัฒนาวิ ชาการ และ/หรือวิช าชี พ ไมน อยกว าร อยละ
50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ X
X
X
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5๑ จากคะแนน 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ใหม X
X
X
X
X
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5๑ จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที)่
๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕
จํานวนตัวบงชี้ตองผานรวมไมนอยกวารอยละ ๘๐ (ขอ)
๘
๘
๘
๙
๑๐
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
- การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนิสิต
- การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
- การสอบถามจากนิสิต
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
- ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารย เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจง
เปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผลและการใชสื่อการสอน เปนตน
- การสังเกตการณของประธานหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
- ประเมินโดยตัวอาจารยเอง
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน
- ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปสุดทาย/บัณฑิตใหม
- ผูใชบัณฑิต
- ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอืน่ ๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดย
- คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากากรประเมินจากนิสิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต
000 101 มนุษยกับสังคม
2 (2-0-4)
(Man and Society)
ศึกษาความหมายและความเปนมาเกี่ยวกับมนุษยกับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม สถาบันสังคม ประชา
สังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหาสังคมไทยในปจจุบัน
000 102 กฎหมายทั่วไป
2 (2-0-4)
(General Law)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภท
ของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ กฎหมายที่พระสงฆควรรูเปนการเฉพาะ
และกฎหมายศาสนาอื่น
000 108 ปรัชญาเบื้องตน
2 (2-0-4)
(Introduction to Philosophy)
ศึ ก ษาความหมายและขอบเขตของปรั ช ญา ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งปรั ช ญา ศาสนาและ
วิทยาศาสตร สาขาปรัชญา และสาระสําคัญของปรัชญาสาขาตางๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวั นออกและ
ปรัชญาตะวันตก
000 109 ศาสนาทั่วไป
2 (2-0-4)
(Religions)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณคาของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษา
ศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุงหมายของศาสนาตางๆ วิเคราะหลักษณะที่เปนสากลรวมกันและตางกัน
ของศาสนาปจจุบัน อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก วิธีการเผยแผศาสนา ความรวมมือระหวางศาสนา และ
ทาทีของศาสนาตางๆ ในประเทศไทย
000 114 ภาษากับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
(Language and Communication)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใชภาษาเพื่อการสื่อสารผานทักษะการ
เรียนรูภาษา ๔ ดาน ไดแก การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
000 115 ภาษาศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะทั่วไปของภาษา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร (Phonetics) สรศาสตร(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร
000 139 คณิตศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
(Basic Mathematics)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ขอความ ประโยคเปด ประพจน ตัวบงชี้ปริมาณ คาความจริง
ตัวเชื่อมขอความ และนิเสธ การหาคาความจริง การสมมูลกัน การใหเหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต
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เซตยอย การเทากันของเซต การดําเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกตเซต จํานวนจริง ระบบ
จํานวนจริง คุณสมบัติ ของจํานวนจริ ง สมการ อสมการ คาสัมบูรณ ความสัมพัน ธ ฟงกชั่น ฟงชั่นเชิงซอน
แมตริกซ การดําเนินการแมตริกซ การเทากัน การบวก การคูณ ดีเทอรมิเนนท อินเวอรสแมตริกซ
000 210 ตรรกศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
(Introdution to Logic)
ศึกษานิมิต คําที่เปนปฏิปกษตอกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจนในแบบตางๆ การ
เบงญัตติ ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติผสม การใหเหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบตางๆ ศึกษา
หลักการและวิธีการใหเหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจาในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บทสนทนา
ในคัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความตางระหวางตรรกศาสตรตะวันตกกับตรรกศาสตรตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร
000 283 สถิติเบื้องตนและการวิจัย
2 (2-0-4)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล การแจกแจงความถี่ การหาคา
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายปกติ และความเบ สวนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความนาจะเปน คาสถิติ
Z T และ F ประชากรและการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
๑.๒ วิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต จํานวน (๒) หนวยกิต
000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(2)(2-0-4)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง การใชหองสมุด การสืบคน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ
1.๓ วิชาเลือก จํานวน 12 หนวยกิต
000 103 การเมืองกับการปกครองของไทย
2 (2-0-4)
(Politics and Thai Government)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครอง
ของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
000 104 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
2 (2-0-4)
(Economics in Daily Life)
ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปรากฏการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
รูปแบบตางๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวของเปนขอมูล
ประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ
000 105 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
(Man and Environment)
ศึ ก ษาสภาพแวดล อ มที่ เ กี่ ย วกั บ มนุ ษ ย แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม การจั ด การ
สิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม และบทบาทของพระสงฆตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
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000 106 เหตุการณโลกปจจุบัน
2 (2-0-4)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความรวมมือ
และความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณสําคัญของโลก ความรวมมือของชาวพุทธใน
เวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน
000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องตน
2 (2-0-4)
(Basic English)
ศึกษากฎเกณฑ และการใช ภ าษาอังกฤษเกี่ย วกับ การใช คํา นํ าหน า นาม (Article) การใช กาล
(Tense) การสร างประโยค (Sentence) การใช บุ ร พบท (Preposition) สั น ธาน (conjunction) ฝ กทักษะ
เบื้องตนในการฟง พูด อานและเขียนในลักษณะที่สัมพันธกัน เนนดานการอานและความเขาใจภาษาอังกฤษ ซึ่ง
มีรูปประโยคและคําศัพทตางๆ
000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
2 (2-0-4)
(Advanced English)
ศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เนนการอาน
การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคําศัพทและโครงสรางประโยคสัมพันธกับเอกสารที่ใช
ศึกษา
000 118 ภาษาสันสกฤตเบื้องตน
2 (2-0-4)
(Basic Sanskrit)
ศึกษาโครงสรางของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอานคําศัพท สวนประกอบของนามศัพท การแจกรูปนามศัพท สระการันต สระสนธิ บุรุษ
สรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท สวนประกอบของกริยาอาขยาต
การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแตงประโยคสันสกฤตที่เหมาะสม
กับไวยากรณที่ไดศึกษา
000 119 ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
2 (2-0-4)
(Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท การแจกรูปนามศัพท พยัญชนะการันต พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท อัพยยศัพท
กริยาศัพท การประกอบรูปเปนอาขยาตกัตตุวาจากจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุ
วาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเปนกรรมวาจก ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ
แปลและแตงประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา
000 120 ภาษาไทยเบื้องตน
2 (2-0-4)
(Basic Thai)
ศึกษาหนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระ หนวยเสียงวรรณยุกต หนวยคํา ระบบไวยากรณ
ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาไทย ฟงคําสั่ง คําบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟง
พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุ ญาต แนะนํ าตัวเอง แนะนําผูอื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใชในชี วิตประจําวั น
สนทนาไดทั้งคําที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
000 121 ภาษาไทยชั้นสูง
2 (2-0-4)
(Advanced Thai)
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ศึกษาวิเ คราะห หนว ยเสียงพยัญชนะ หนวยเสี ยงสระ หน วยเสียงวรรณยุ กต หน วยคํา 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
000 128 ภาษาจีนเบื้องตน
2 (2-0-4)
(Basic Chinese)
ศึกษาโครงสรางของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการอาน การ
เขียนภาษาจีน และการฝกสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
000 129 ภาษาจีนชั้นสูง
2 (2-0-4)
(Advanced Chinese)
ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณ
ปจจุบัน
000 130 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
2 (2-0-4)
(Basic Japanese)
ศึกษาโครงสรางของภาษาญี่ปุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการอาน
เขียนภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
000 131 ภาษาญี่ปุนชั้นสูง
2 (2-0-4)
(Advanced Japanese)
ฝ ก ทั ก ษะในการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาญี่ ปุ น เน น การสนทนาโดยอาศั ย ข อ มู ล จาก
สถานการณปจจุบัน
000 135 ภาษาฮินดีเบื้องตน
2 (2-0-4)
(Basic Hindi)
ศึกษาโครงการสรางของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการฟง
อาน เขียน สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณพื้นฐานที่นิยมใชในชีวิตประจําวัน
000 136 ภาษาฮินดีชั้นสูง
2 (2-0-4)
(Advanced Hindi)
ฝ ก ทั ก ษะในการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาฮิ น ดี เน น การสนทนา โดยอาศั ย ข อ มู ล จาก
สถานการณปจจุบัน
000 211 วัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
(Thai Culture)
ศึ ก ษาความหมายและเนื้ อ หาของวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการของวั ฒ นธรรมไทย ประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ การเผยแพรและสรางสรรควัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย
000 212 มนุษยกับอารยธรรม
2 (2-0-4)
(Man and Civilization)
ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของมนุษย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน
ความหมายของอารยธรรม บ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของอารยธรรมตะวั น ออกและตะวั น ตกในยุ ค ต า งๆ
ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่กอใหเกิด
ผลกระทบและความคิ ด สร างสรรค ในรู ป แบบต า งๆ การแลกเปลี่ ย นกั น ระหว า งอารยธรรมตะวั น ออกกั บ
ตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มตี อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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000 213 ชีวิตกับจิตวิทยา
2 (2-0-4)
(Life and Psychology)
ศึกษาพัฒนาการและองคประกอบของชีวิต ความสัมพันธของจิตวิทยากับการดํารงชีวิต วิเคราะห
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะตางๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีตอพฤติกรรมของมนุษยและการดํารงอยูรวมกันใน
สังคมและสิ่งแวดลอม
000 241 วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา
2 (2-0-4)
(Physical Science and Technology)
ศึกษาหลั กพื้น ฐานทางวิทยาศาสตร ประวั ติ และผลงานของนั กวิ ทยาศาสตร ในยุ คสมัย ต างๆ
ความคิดเหี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลด
ต น ทุ น การผลิ ต การเพิ่ ม ผลผลิ ต การขนส ง การสื่ อ สาร เทคโนโลยี ภู มิ ป ญ ญาไทย ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
(Introduction to Computer and Information Technology)
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
องค ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร ระบบดิ จิ ทั ล ภาษาคอมพิ ว เตอร ซอฟต แ วร ป ระเภทต า งๆ แพลตฟอร ม
คอมพิวเตอร ระบบการประมวลผล การวิ เคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ ขอมูลและการบริ หารขอมูล
เครือขายและการสื่อสาร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและ
สังคมไซเบอร
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Peace Education)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความ
ขัดแยงโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบดวยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนา
ตางๆ เพื่อใหเกิด ความรูและความเขาใจในการปองกันแกไขและเปลี่ ยนผานความขัดแย งและความรุนแรง
อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสรางความปรองดองใหเกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติ
ธรรมในการฟงและอยูรวมกับศาสนาและชาติพันธุตางๆอยางสันติสุข
๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผูนํา
๒ (๒-๐-๔)
(Leadership)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําที่นําการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรคงานในศตวรรษที่ ๒๑
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผูนํากับการใชการสื่อสารที่เอื้ออาทร ผูนํากับความเห็นที่ถูกตองดีงาม
และความเปลี่ ย นแปลงที่ ส ร า งสรรค คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู นํ า วิ สั ย ทั ศ น ผู นํ า ผู นํ า กั บ การสร า ง
ความสั ม พั น ธ แ ห ง กรุ ณ า โดยอาศั ย องค ค วามรู ภ าวะผู นํ า ตามทฤษฎี ต ะวั น ตกและภาวะผู นํ า ในทาง
พระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผูนําของบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรทั้งในประเทศและ
ระดับโลกที่สามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จและเกิดสันติสุขแกสังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก
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๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล
๒ (๒-๐-๔)
(Good Governance)
ศึกษาความหมาย องคประกอบ ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน 15 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หนวยกิต
000 144 วรรณคดีบาลี
(2) (2-0-4)
(Pali Literature)
ศึกษาประวัติ ความหมาย ประเภท และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา โยชนาและปกรณวิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณคาของวรรณกรรมบาลีตอสังคมไทย
000 145 บาลีไวยากรณ
(2) (2-0-4)
(Pali Grammar)
ศึกษาการเขียน การอานภาษาบาลี ฐานกรณ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรดวย
สนธิกิริโยปกรณ ประเภทและวิธีแจกคํานาม สังขยา อัพยยศัพท กิริยาอาขยาต นามกิตก กิริยากิตก สมาส
และตัทธิต
000 146 แตงแปลบาลี
(2) (2-0-4)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแตงบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะใหถูกตองตามหลักภาษา การแตง
และการแปลประโยคพิเศษและสํานวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเปนไทยและแปลไทยเปนบาลี จากหนังสือที่
กําหนด
000 147 พระไตรปฎกศึกษา
2 (2-0-4)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากําเนิด ความเปนมา และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก การจําแนกโครงสรางและ
เนื้อหาสารพระไตรปฎก คําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถาจารย การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลาย
ลักษณอักษร ลําดับคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ความเปนมาของพระไตรปฎกในประเทศไทย และประโยชนที่
ไดรับจากการศึกษาพระไตรปฎก
000 148 พระวินัยปฎก
2 (2-0-4)
(VinayaPitaka)
ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางพระวินัยปฎก เลือกศึกษาวิเคราะหเนื้อหา
สาระที่สําคัญในคัมภีรมหาวิภังค ภิกขุนีวิภังค มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา
ประกอบ และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฎก
000 149 พระสุตตันตปฎก
2 (2-0-4)
(SuttantaPitaka)
ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระสุตตันตปฎก เลือกศึกษาวิเคราะหพระ
สูตรที่สําคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสําคัญที่นาสนใจจากนิกาย
ทั้ง 5 นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและ
ฎีกาประกอบ
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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000 150 พระอภิธรรมปฎก
2 (2-0-4)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก เนื้อหาสาร ประเด็นที่
นาสนใจในพระอภิธรรมปฎกทั้ง 7 คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๖ หนวยกิต
000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
(History of Buddhism)
ศึ ก ษาประวั ติ พ ระพุ ท ธศาสนาตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ความสํ า คั ญ และลั ก ษณะเด น ของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขาไปในนานาประเทศ
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองคการใหมๆ ใน
วงการพระพุทธศาสนายุคปจจุบันและอนาคต
000 259 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
(2)(2-0-4)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณคาของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้นๆ ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
000 260 การปกครองคณะสงฆไทย
2 (2-0-4)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน ศึกษาและ
วิเคราะหเนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตางๆ กฎ ระเบียบ คําสั่งและประกาศที่สําคัญของคณะสงฆ การ
ประยุกตการปกครองและการบริหารในปจจุบันสําหรับคณะสงฆไทย
000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
(2)(2-0-4)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใชกันแพรหลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญไดรจนาไวในภาษาอังกฤษ
000 262 ธรรมนิเทศ
(2)(2-0-4)
(Dhamma Communication)
ศึกษาหลั กการและวิธี การเผยแผ พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขีย นบทความ การพูด และการ
พัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใชสื่อประกอบการ
บรรยาย
000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน วิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นาสนใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถ
ทีปนีของพระสิริมังคลาจารย กาพยมหาชาติของพระเจาทรงธรรม สังคีติยวงศของสมเด็จพระวันรัต (แกว) วัด
พระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แกนพุทธศาสนของ
พุทธทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส าณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พุทธวิทยาของอาจารยพร รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ค. กลุมวิชาวิปสสนาธุระ ๑ หนวยกิต
000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1
(2) (1-2-4)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเปนมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชนของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ
ของสมถกรรมฐาน 40 วิปสสนาภูมิ 6 สติปฏฐาน 4 หลักธรรมที่ควรรู ไดแก ภาวนา 3 นิมิต 3 สมาธิ 3 รูป
ฌาน 4 อรูปฌาน 4 วสี 5 นิวรณ 5 อุปกิเลส 16 ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติและนําไปใช ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 1 ระยะ นั่งกําหนด 1 ระยะ หรือ 2 ระยะ
000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ 2
1 (1-2-4)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐาน ในมหาสติปฏฐานสูตร และอานาปาน
สติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู ไดแก
สิกขา 3 วิชชา 3 และสามัญญลักษณะ 3 ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 2 ระยะ นั่งกําหนด
2 ระยะ สงและสอบอารมณ
000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3
(2) (1-2-4)
(Buddhist Meditation III)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทยานุปสสนาสติปฏฐานในหมาสติปฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย
5 หลักธรรมที่ควรรู ไดแกวิปลลาส 3 อภิญญา 6 วิสุทธิ 7 วิชชา 8 ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม 3 ระยะ นั่งกําหนด 3 ระยะ สงและสอบอารมณ
000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
(1)(1-2-4)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ในหมาสติปฏฐานสูตร กระบวนการเกิด
ของไตรสิกขาและไตรลักษณ หลักธรรมที่ควรรู ไดแก วิปสสนูปกิเลส 10 วิปสสนาญาณ 16 ปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม 4 ระยะ นั่งกําหนด 4 ระยะ สงและสอบอารมณ
000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5
(2)(1-2-4)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติ
ปฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู ไดแก โพธิปกขิยธรรม
37 ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 5 ระยะ นั่งกําหนด 5 ระยะ สงและสอบอารมณ
000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
(1)(1-2-4)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปฏฐานสูตร
เชน อปณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม 6 ระยะ นั่งกําหนด 6 ระยะ สงและสอบอารมณ
000 457 ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
(2) (1-2-4)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติธรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแกสภาวธรรมของสํานัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปฏฐานสูตร ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม
และนั่งกําหนด สงและสอบอารมณ
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)

หนา 53

2.2 วิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) จํานวน 9๗ หนวยกิต
๒.๒.๑ วิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) จํานวน 8๕ หนวยกิต
408 ๒๐๑ ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
๒ (๒-0-๔)
(Thai Legal History and Major Legal Systems)
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ท างวั ฒ นธรรมและสั ง คมไทยดั้ ง เดิ ม อั น เป น รากฐานของสถาบั น ทาง
กฎหมายที่สําคัญของประเทศไทย อิทธิพลของแนวความคิดทางพุทธศาสนา อิทธิพลของแนวความคิด หลัก
กฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดียและประเทศตะวันตกที่มีตอวิวัฒนาการของกฎหมายไทย วิวัฒนาการ
ของกฎหมายไทยตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแตสมัยจัดทําประมวลกฎหมายเปนตนมาโดย
เนนหนักในแงกฎหมายเปรียบเทียบ เพื่อใหนิสิตเกิดความเขาใจในระบบกฎหมายไทย รวมทั้งวิวัฒนาการของ
ระบบกฎหมายหลักของโลก สถาบันสําคัญของระบบกฎหมายกฎหมายหลัก และความแตกตางที่สําคัญของ
ระบบกฎหมายหลัก
408 20๒ หลักกฎหมายเอกชน
2 (2-0-4)
(Principle of Private Law)
ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของกฎหมาย การตีความ การอุดชองวางของกฎหมาย และ
หลักการปรับใชกฎหมาย รวมถึงศึกษาบรรพ ๑ ลักษณะ ๑ และลักษณะ ๒ ของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
408 20๓ หลักกฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
(Principle of Public Law)
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและ
บทบาทความสําคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบและรูปของรัฐ ความเปนนิติบุคคลและ
สถาบันตางๆ ของรัฐ การปกครองโดยกฎหมาย บอเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน
การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน การควบคุมการใชอํานาจรัฐ
408 20๔ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
(Civil and Commercial Code : Juristic Acts and Contracts)
ศึกษาลั กษณะของนิ ติกรรม การกอใหเ กิด นิ ติกรรม การแสดงเจตนา เหตุ อัน ทําให การแสดง
เจตนาเสื่อมเสีย การตีความการแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การกอใหเกิด
สัญญา ผลแหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรับ ความระงับแหงสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2
408 ๒๐๕ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย
3 (3-0-6)
(Civil and Commercial Code : Property)
ศึกษาลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเกี่ยวเนื่องกันระหวางทรัพย สวนควบ
เครื่องอุปกรณ และดอกผลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3 ลักษณะและหลักทั่วไป
ของทรัพยสิทธิ ชนิดของทรัพยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4
408 ๒๐๖ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้
๓ (๓-0-๖)
(Civil and Commercial code : Obligation)
ศึกษาความหมายของหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ การโอนหนี้ ลูกหนี้เจาหนี้หลาย
คน ความระงับแหงหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 1
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408 ๒๐๗ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate
and Undue Enrichment)
ศึกษาเกี่ยวกับหนี้ที่ไมไดเกิดจากสัญญา แตเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายที่เรียกกันวา ละเมิด โดย
ศึกษาถึงความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทําของตนเอง ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทําของบุคคลอื่น
ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะที่เดินดวยกําลังเครื่องจักรหรือทรัพยอันตราย คาสินไหม
ทดแทนเพื่อละเมิด นิรโทษกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอก
สั่ง ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 3 และ 4
408 208 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-6)
(Constitutional Law and Political Institution)
ศึกษาประวั ติ ความหมายของรั ฐ ธรรมนู ญ รั ฐ และรู ป ของรัฐ รั ฐ บาลและรู ปของรั ฐ บาล การ
แบ งแยกอํา นาจ อํานาจอธิ ป ไตยและความเกี่ ย วพัน ระหว างอํานาจเหล านี้ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญของไทย
หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้งของไทย
408 ๒๐๙ กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
3 (3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑
408 3๑๐ กฎหมายอาญา ภาคความผิด
3 (3-0-6)
(Criminal Law : Offense)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาวิชา 408 ๒๐๙ กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดที่สําคัญตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ และ ๓
408 3๑๑ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Sale, Exchange, Gift)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ ยน ให ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1 ถึง 3
408 3๑๒ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน
2 (2-0-4)
จางทําของ รับขน
( Civil and Commercial Code : Hire of Property, Hire Purchase, Hire of
Services, Hire of Work, Carriages)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๔ ถึง ๘
๔๐๘ ๓๑๓ ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ 2 (2-0-4)
( Civil and Commercial Code : Loan, Deposit, Warehousing, Compromise,
Gambling and Betting)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การ
พนันขันตอ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ ๙, 10, 14, 17 และ 18
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408 3๑๔ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยค้ําประกัน จํานอง จํานํา
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Suretyship, Mortgage, Pledge)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 3 ลักษณะ 11 ถึง 13
408 3๑๕ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code on Agency, Brokerage)
ศึกษาลักษณะสัญญาตัวแทนมีความแตกตางกับสัญญาลักษณะอื่นอยางไร การตั้งตัวแทน หนาที่
และความรับผิดระหวางตัวแทนและตัวการ ความรับผิดของตัวการและตัวแทนตอบุคคลภายนอก สิทธิการรับ
บําเหน็จของตัวแทน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงลักษณะของสัญญาตัวแทนคาตาง หนาที่และความรับผิดระหวาง
ตัว การและตั ว แทนคาต าง รวมทั้งความรั บ ผิ ด ต อบุ คคลภายนอก ตลอดจนความแตกต างระหว างตั ว แทน
ธรรมดาและตัวแทนคาตาง ความระงับสิ้นไปแหงสัญญาตัวแทน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงสัญญานายหนา บําเหน็จ
นายหนา
408 3๑๖ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Bills, Current Account)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 3 ลักษณะ 19 และ 21
408 3๑๗ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชน จํากัด
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Partnerships, Companies, Public Company
Limited)
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ หุนสวน บริษัท และบริษัทมหาชนจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
408 3๑๘ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
2 (2-0-4)
(Civil and Commercial Code : Family)
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
๔๐๘ ๓๑๙ กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
(Administrative Law)
ศึกษาความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบทางปกครอง การจัดระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน กิจการทางปกครอง บริการสาธารณะ การกระทําทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
เจาหนาที่ของรัฐและการควบคุมฝายปกครอง รวมตลอดถึงหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
408 3๒๐ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
๒ (๒-0-๔)
(Civil and Commercial Code : Succession)
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6
๔๐๘ ๓๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
๒ (๒-0-๔)
(Law on insurance)
ศึกษาหลักกฎหมายประกันภัย กฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถยนตรวมตลอดถึง
กฎหมายวาดวยการวินาศภัยและกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
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408 ๓๒๒ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
2 (2-0-4)
(Law on Court Organization and the Criminal Procedure of Kwaeng Court)
ศึกษาประวัติศาลยุติธรรม ระบบงานศาลยุติธรรม งานฝายตุลาการ และงานฝายธุรการ ชั้นของ
ศาลยุติธรรม ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา และศาลชํานัญพิเศษ อํานาจศาล อํานาจผูพิพากษา องคคณะ
ของผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบ รวมทั้งวิธีพจิ ารณาความอาญาในศาลแขวง
408 ๓๒๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
๒ (๒-0-๔)
(Civil Procedure Code I)
ศึกษากระบวนการดําเนิ นคดีแพง ใหทราบบทวิเ คราะหศัพท ศาล คูความ การยื่น และส งคํา
คูความและเอกสาร คําพิพากษาและคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 1, 4
และ 6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นตน วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ภาค 2 ลักษณะ 1 และ 2
408 ๓๒๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
๒ (๒-0-๔)
(Criminal Procedure Code I)
ศึกษากระบวนการดําเนิ นคดีอาญา ให ทราบหลั กทั่วไป อํานาจสอบสวนและเขตอํานาจศาล
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก คน และปลอยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การ
ฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2
408 4๒๕ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
๒ (๒-0-๔)
(Civil Procedure Code II)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาวิชา 408 ๓๒๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
ศึก ษากระบวนการดํ าเนิ น คดี แพ ง (ต อ ) ให ทราบการอุ ท ธรณแ ละฎี ก า วิ ธี ก ารชั่ ว คราวก อ น
พิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 และ
ภาค 4
408 4๒๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
๒ (๒-0-๔)
(Criminal Procedure Code II)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาวิชา 408 ๓๒๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ศึกษาวิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และให
ทราบถึงการอุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4
408 4๒๗ กฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ
2 (2-0-4)
(Bankruptcy and Business Reorganization Law)
ศึกษาหลักเกณฑและกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายสําหรับลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล และศึกษาถึงกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเปนนิติบุคคลและวิสาหกิจ
ขนาดยอม (SMEs) ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2๔83
408 4๒๘ กฎหมายลักษณะพยาน
๒ (๒-0-๔)
(Law of Evidence)
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพงและคดีอาญา หลักในการ
รับ ฟงและไมรับ ฟงพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่ องพยานบอกเลาและพยานความเห็น ขอที่ศาลรู เอง ขอ
สันนิษฐานและหนาที่นําสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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408 ๔๒๙ นิติปรัชญาแนวพุทธ
๓ (๓-0-๖)
(Buddhist Philosophy of Law)
ศึกษาทฤษฎีและปรัชญาแหงกฎหมายตามแนวพุทธ ปรัชญาทางกฎหมายของสํานักความคิด
ตางๆ ที่สําคัญในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนปญหารากฐานแหงกฎหมาย เปรียบเทียบปรัชญากฎหมายแนว
พุทธกับปรัชญากฎหมายของสํานักความคิดตางๆ
๔๐๘ ๔๓๐ หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
๒ (๒-0-๔)
(Principle of Public Procedure Law)
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ๔๐๘ ๒๐๘ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ๔๐๘ ๓๑๙
กฎหมายปกครอง
ศึกษาแนวคิด ความเป น มา และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วขอ งกับ วิ ธี พิจ ารณาความในกฎหมายมหาชน
ลักษณะคดีความในกฎหมายมหาชน ประเภทคดีความในกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายที่ใชในการพิจารณา
ความในกฎหมายมหาชน รวมทั้ ง ศึก ษาหลั กการพื้ น ฐานของวิ ธี พิ จ ารณาคดี รั ฐ ธรรมนู ญ และคดี ป กครอง
ประเภทของคดีรัฐธรรมนูญและคดีปกครอง เงื่อนไขในการฟองคดี การดําเนินกระบวนพิจารณา การทําคํา
วินิจฉัย คําพิพากษาและคําสั่ง ผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ตลอดจน
การคุมครองชั่วคราวระหวางพิจารณาและการบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคําพิพากษาของ
ศาลปกครอง
408 4๓๑ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
๒ (๒-0-๔)
(Public International Law)
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศ สิ่งที่อยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย
ระหวางประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องคการของรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศ กิจการระหวาง
ประเทศ การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ สงคราม ความเปนกลาง
๔๐๘ ๔๓๒ กฎหมายการคลัง
๒ (๒-0-๔)
(Public Finance Law)
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธี งบประมาณและระบบภาษีอากร
หลักเศรษศาสตรที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองคกรของรัฐอันไดแกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติใชเปน
เครื่องมือในการบริหารประเทศ
๔๐๘ ๔๓๓ กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
๒ (๒-0-๔)
(Laws on Real Estate)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เชน ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวา
ดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยการดูแลผลประโยชนทาง
คูสัญญา กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ กฎหมายวาดวยอาคารชุด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
408 4๓๔ การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
๒ (๒-0-๔)
(Lawyer Practice and Legal Document Preparation)
ศึกษาสถานการณจําลองกระบวนการพิจารณาคดี นับแตการเตรียมคดี การรางคําฟอง คําใหการ
แถลงการณและคํารองตางๆ วิธีปฏิบัติในศาล การเสนอพยานหลักฐาน การซักถามพยาน การแถลงการณดวย
วาจา การทําคําพิพากษา และการอุทธรณฎีกา

มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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408 4๓๕ หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
(Legal Profession, Buddhist Ethics and Disciplines of Lawyers)
ศึก ษาความหมาย วิ วั ฒ นาการของวิ ช าชี พ สํ า หรั บ นั ก กฎหมาย รวมทั้ งงานในหน าที่ ข องนั ก
กฎหมาย โดยเนนพุทธจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพสําหรับนักกฎหมาย และบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ใชบังคับ
408 4๓๖ กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
3 (3-0-6)
(Private and Criminal International Law)
ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตน ของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี บุคคล การจําแนกบุ คคล
ธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ การไดสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว การขัดกันแหง
กฎหมาย อํานาจหนาที่และอํานาจศาลของรัฐในคดีอาญา การรวมมือระหวางประเทศเพื่อปราบอาชญากรรม
เชน การสงผูรายขามแดน
408 4๓๗ กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
2 (2-0-4)
(Labor and Social Welfare Law)
ศึกษากําเนิดและหลักสําคัญของกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายการทํางานของคนตางดาว กฎหมายคนเขาเมือง รวมทั้งแนวคิด หลักการ นโยบายของ
รัฐและกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ระบบสวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการสังคมใหแกบุคคลประเภท
ตางๆ ในสังคม เชน สวัสดิการลูกจาง สวัสดิการครอบครัว สวัสดิการสตรี เด็กและเยาวชนในภาวะยากลาบาก
สวัสดิการผูสูงอายุ สวัสดิการคนพิการและคนไรที่พึ่ง
408 4๓๘ กฎหมายภาษีอากร
๒ (๒-0-๔)
(Taxation Law)
ศึกษาหลักการของการภาษีอากร และรายไดอื่นๆ ของรั ฐบาล ชนิดของภาษี และอัต ราภาณี
นโยบายภาษี การบริหารงานดานภาษี สาระสําคัญของกฎหมายภาษีอากร
๒.๒.๒ วิชาเฉพาะดาน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) จํานวน ๑๒ หนวยกิต
408 ๔๓๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ
๓ (๓-0-๖)
(Laws relating to administration of monastic affairs)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการคณะสงฆที่สําคัญ ซึ่งประกอบไปดวยกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กฎหมายเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
408 ๔๔๐ กฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ
๓ (๓-0-๖)
(Laws on Clergy)
ศึกษาประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายคณะสงฆ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ รวมทั้งกฎมหา
เถรสมาคมที่สําคัญที่เกี่ยวของ
๔๐๘ ๔๔๑ กฎหมายเกี่ยวกับการลงนิคหกรรม
3 (3-0-6)
(Law on Recording)
ศึกษาประวัติ แนวคิดการลงนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย และหลักสําคัญการลงนิคหกรรมตาม
กฎหมายคณะสงฆ ซึ่งประกอบดวยผูมีอํานาจลงนิคหกรรม วิธีปฏิบัติเบื้องตน วิธีไตสวนมูลฟอง วิธีพิจารณา
วินิจฉัยการลงนิ คหกรรมชั้นตน ชั้นอุทธรณ และชั้นฎี กา วิธีอางพยานหลักฐาน วิธี บังคับตามคําวิ นิจฉัยลง
นิคหกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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408 4๔๒ สัมมนานิติศาสตรแนวพุทธ
3 (3-0-6)
(Seminar on Buddhist Way of Law)
อภิปราย วิเคราะหนิติศาสตรแนวพุทธในพระไตรปฎกและในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ใน
ประเด็นสําคัญๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับนิติศาสตรกระแสหลัก เพื่อใหนิสิตมีนิติทัศนะในการอํานวยความ
เปนธรรม การรักษาความสงบเรียบรอย และการพิทักษรักษาศีลธรรมอันดีของสังคม
408 4๔๓ กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา
3 (3-0-6)
(Intellectual Estate and Procedure for Intellectual Property)
ศึ ก ษาลั ก ษณะของทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาชนิ ด ต า งๆ โดยเน น ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต รและสิ ท ธิ ใ น
เครื่องหมายการคา ลักษณะของลิขสิทธิ์ การคุมครองลิขสิทธิ์ภายในประเทศ การคุมครองลิขสิทธิ์ระหวาง
ประเทศ ลักษณะของสิทธิบัตร การคุมครองสิทธิบัตรในประเทศไทย นโยบายของประเทศกําลังพัฒนาในการ
ตรากฎหมายสิ ทธิบั ต ร ลั กษณะของสิ ทธิ์ในเครื่ องหมายการคา การคุมครองสิ ทธิ์ในเครื่ องหมายการคาใน
กฎหมายไทย การคุมครองสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ เชน สิทธิ์ในชื่อทางการคา ความลับทางการคาฯลฯ
และวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา
408 4๔๔ กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3 (3-0-6)
(Consumer Protection Law)
ศึกษากฎเกณฑแห งกฎหมายเพื่อพิทักษ สิทธิ และประโยชน ของผูบ ริโ ภค กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค และการใชบังคับกฎหมายคุมครองผูบริโภค
๔๐๘ ๔๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
(Computer Law)
ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของคอมพิวเตอร คือ บุคลากร (Peopleware) อุปกรณ (Hardware)
โปรแกรม (Software) กระบวนการ (Procedure) ขอมูลสารสนเทศ (Data and Information) ระบบสื่อสาร
(Communication Systems) พรอมกับศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับองคประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอรคือ
กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
ละเมิด กฎหมายอาญาในความผิดเกี่ย วกับคอมพิวเตอร กฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารและอิน เตอรเ น็ต และ
กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
๔๐๘ ๔๔๖ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Laws on Information Technology)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หลักการที่สําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กฎหมาย
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การคุมครองสิทธิสวนบุคคล เสรีภาพในการ
แสดงออกซึ่ ง ความเห็ น รวมตลอดถึ ง สภาพป ญ หาการใช บั ง คั บ กฎหมายป จ จุ บั น ในสั ง คมยุ ค เทคโนโลยี
สารสนเทศ
408 4๔๗ กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง
3 (3-0-6)
(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
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๔๐๘ ๔๔๘ กฎหมายเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
(Election Law)
ศึกษากฎหมายว าด ว ยการเลื อกตั้ งและกฎขอบั งคับ ต างๆ ที่เ กี่ย วกับ การเลื อกตั้ ง และศึกษา
วิเคราะหระบบเลือกตั้งของประเทศตางๆ ที่สําคัญของโลก
๔๐๘ ๔๔๙ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน
3 (3-0-6)
(Law on Administrative of State Affairs)
ศึกษาหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและกฎขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔๐๘ ๔๕๐ กฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น
3 (3-0-6)
(Law of Local Administration)
วิ ช าบั งคั บ ก อน : เคยศึ กษา 408 20๓ หลั กกฎหมายมหาชน และ ๔๐๘ ๓๑๙ กฎหมาย
ปกครอง
ศึกษาแนวความคิด พื้น ฐานของการจั ด ระเบี ย บราชการบริ ห ารทองถิ่น องคกรปกครองส ว น
ทองถิ่นตามกฎหมายปจจุบัน อํานาจหนาที่ขององคกรเหลานี้ในฐานะที่เปนนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจ
ในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองคกรเชนวานี้ทั้งในแงการกํากับดูแลเหนือบุคคล และการกํากับดูแล
เหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการควบคุมจาก
สวนกลาง
๔๐๘ ๔๕๑ กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
3 (3-0-6)
(Law on Public Service)
ศึกษาถึงความหมาย แนวความคิดและวิวัฒนาการในการจัดทําบริการสาธารณะ ประเภทของ
บริการสาธารณะ องคกรผูมีหนาที่จัดทํา หลักเกณฑในการจัดทํา เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดทํา การ
วินิจฉัยขอพิพาทอันเกิดจากการจัดทําบริการสาธารณะ
408 4๕๒ กฎหมายรัฐสภา
3 (3-0-6)
(Law of Parliaments)
ศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาพของไทยและของตางประเทศ อํานาจหนาที่ของรัฐสภา
อาทิ อํานาจหนาที่ในการตรากฎหมาย การควบคุมฝายบริหาร อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่อง
ตางๆ ตลอดจนอํานาจหนาที่ของประชาชน สภาคณะกรรมาธิการรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ
๔๐๘ ๔๕๓ สัมมนากฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
(Criminal Law Seminar)
ศึกษาประเด็นสําคัญๆ ในกฎหมายอาญา เพื่อใหนิสิตเขาใจในกฎหมายอาญาไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
408 4๕๔ การสืบสวนและสอบสวน
3 (3-0-6)
(Criminal Inquiry and Interrogation)
ศึกษากระบวนการการยุติธรรมในคดีอาญาในขั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวน
การกระทําความผิดอาญา สิทธิของผูตองหาตามรัฐธรรมนูญ
408 4๕๕ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 3 (3-0-6)
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Court)
ศึกษาสาเหตุ แห งการกระทําผิ ดของเด็ ก การควบคุมและแกไขเด็กกระทําผิ ด ดว ยวิธี การศาล
เยาวชนและครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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๔๐๘ ๔๕๖ กฎหมายวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
3 (3-0-6)
(Law on alternative justice)
ศึกษากระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก ความหมายของการไกลเกลี่ย หลักการแนวคิดของ
การไกล เ กลี่ ย คุ ณประโยชน ของการระงั บ ขอพิพ าทโดยการไกล เ กลี่ ย การไกล เ กลี่ ย ภายหลั งฟอ งคดี ต าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผูบริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ย พ.ศ.๒๕๕๔ การไกลเกลี่ยกอน
ฟองตาพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ การอนุญาโตตุลาการ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๔๕
408 4๕๗ สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
(Human Rights)
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการ
และกฎเกณฑที่มีสภาพเปนกฎหมายและที่เปนเพียงนามธรรม วิธีการสงเสริมและคุมครองซึ่งสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนขอบเขตแหงการใชสิทธิของมนุษยในสังคม
๔๐๘ ๔๕๘ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
(Criminology and Penology)
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิ ทยา สถิติ อาชญากรรม สภาพและสาเหตุ ของ
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม อาชญาวิทยาภาคผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม การ
ปองกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและปรัชญาการลงโทษ การบริหารงาน
เรือนจํา การเบี่ยงผูกระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม อันรวมถึงการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
408 4๕๙ นิติเวชศาสตร
3 (3-0-6)
(Forensic Medicine)
ศึกษาประวัติศาสตรและความมุงหมายของนิติเวชศาสตร การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจนบุคคล
หลั กวิ นิ จ ฉั ย การตาย เหตุ ต าย ยาพิษ การตรวจต า งๆ ทางนิ ติ เ วชวิ ทยา ความผิ ด ทางเพศ อัน ตรายจาก
การจราจร
๔๐๘ ๔๖๐ กฎหมายประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
(ASEAN Community Law)
ศึกษาประชาคมอาเซียนจากมุมมองทางกฎหมาย รวมถึงโครงสรางของสถาบันตางๆ ในอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคนอาเซียน และประเด็นทางกฎหมายอื่นที่เปนที่สนใจรวมกัน
408 4๖๑ กฎหมายการคาระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade Law)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาสินคาระหวางประเทศซึ่งประกอบไปดวยกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายสินคาระหวางประเทศ ใบตราสงสินคา การชําระคาสินคาระหวางประเทศ รวมถึงเลตเตอรออฟ
เครดิต การขนสงสินคาระหวางประเทศ การประกันภัยระหวางประเทศ รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการนําเขา
และการสงออกสินคา

มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)

หนา 62

๔๐๘ ๔๖๒ กฎหมายเกี่ยวกับคนตางดาว
3 (3-0-6)
(Law on Aliens)
ศึกษาคํานิ ย าม ความหมาย แนวคิด เกี่ย วกั บ คนต างด าวตามกฎหมายระหว างประเทศและ
กฎหมายภายในประเทศไทย สิทธิ หนาที่ ความรับผิดและความผิดของคนตางดาวตามกฎหมายในประเทศไทย
การระงับขอพิพาท ที่คนตางดาวเขาไปเกี่ยวของทั้งกระบวนการยุติธรรมทางแพง อาญา และมหาชน
๔๐๘ ๔๖๓ กฎหมายองคการระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(Law on International Organization)
ศึกษาความหมายและการกอตั้ งองคการระหว างประเทศ สภาพบุ คคลขององคการระหว า ง
ประเทศ การเขารวมเปนสมาชิกใหมและการสิ้นสุดสภาพการเปนสมาชิกในองคการระหวางประเทศโดยทั่วไป
ผลทางกฎหมายของขอมติในองคการระหวางประเทศ เอกสิทธิ์และความคุมกันขององคการระหวางประเทศ
ปญหาทางกฎหมายขององคการสหประชาชาติ และทบวงการชํานั ญพิเ ศษของสหประชาชาติ ป ญหาทาง
กฎหมายบางประการขององคการระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ
๔๐๘ ๔๖๔ กฎหมายสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
(Environmental Law)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและหลักการทางกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการ ปองกัน บรรเทา
แกไขปญหามลพิษตางๆ ไมวาจะเปนมลพิษทางน้ํา อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของ
เสียอันตราย การควบคุมและอนุรักษการใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมตลอดถึงศึกษาการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดจากปญหาดังกลาว และหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
๔๐๘ ๔๖๕ กฎหมายวาดวยการจัดการทางการศึกษา
3 (3-0-6)
(Educational Law)
ศึกษาแนวคิดและหลักของการจัดการศึกษาในกฎหมายการศึกษาแหงชาติ แนวคิดการปฏิรูป
การศึกษาและความสัมพันธกับกฎหมาย พัฒนาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในประเทศไทย
กฎหมายการจัดองคกรในการบริหารงานดานการศึกษาแตละระดับ กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ กฎหมาย
อาชีวศึกษา กฎหมายจัดการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การกํากับดูแลการ
จัดการศึกษาเอกชน และกฎหมายเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔๐๘ ๔๖๖ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3 (3-0-6)
(natural Resources and Energy Law)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการและขอความคิดที่สําคัญ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม สัตวปา ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ดิน ทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรแรและปโตรเลียม กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษและการจัด
การพลังงาน แนวคิดและหลักการจัดการพลังงาน นโยบายดานพลังงาน สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
บทบาทขององคกรตุลาการในขอพิพาทและคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
๔๐๘ ๔๖๗ กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร
3 (3-0-6)
(Agrarian Law)
ศึกษาระบบการถือครองที่ดินโดยทั่วไป สินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันการเกษตรกรรม ปญหา
ของการจัดระบบการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย ปญหาและวิธีการแกปญหาของเกษตรกร
โดยมาตรการทางกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายควบคุมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม กฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนปญหาเฉพาะบางประการ เชน การขาย
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ฝากที่ดิน การคุมครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมและการกําหนดเขตเพาะปลูก รวมทั้งศึกษาแนวคิดและหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญา
408 4๖๘ กฎหมายศุลกากร
3 (3-0-6)
(Customs Law)
ศึกษาลักษณะการเก็บภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การเสียภาษี การยกเวนและลดอัตราอากร
การคืนภาษี การคลังสินคา ความผิดและการดําเนินคดีศุลกากร
408 4๖๙ กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Industrial Law)
ศึกษาหลักสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม สภาพและขอบเขตของกฎหมายที่ใชในการ
ควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งการควบคุมสิ่งที่เปนพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
408 4๗๐ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3 (3-0-6)
(Investment Law)
ศึกษาสิทธิและหนาที่ของผูที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายแหงการกําหนด กฎเกณฑ
อันเปนการชักจูงใจผูเขามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว กฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาว รวมทั้งการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนา
๔๐๘ ๔๗๑ การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3 (3-0-6)
(Legal Drafting and Legislative Process)
ศึกษารูปแบบและหลักสําคัญบางประการเกี่ยวกับการรางกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการในการ
จัดทํากฎหมาย
408 4๗๒ ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย 1
3 (3-0-6)
(Legal English I)
ศึกษาคําศัพทกฎหมาย และการอานขอเขีย นทางกฎหมาย ลั กษณะเฉพาะของคําศัพททาง
กฎหมาย (register of legal terms) เพื่อชวยในการศึกษาคําศัพทกฎหมาย การตีความหมายคําศัพทจาก
บริบทของเนื้อหาทางกฎหมาย (reading from contexts) และสํานวนภาษาอังกฤษกฎหมาย จากขอเขียนทัว
ไปทางกฎหมายลักษณะตางๆ ทั้งในทางกฎหมายอาญา และทางกฎหมายแพง โดยเปรียบเทียบความหมาย
ระหวางคําศัพทและสํานวนในความหมายที่เหมือนและตางระหวางในกฎหมายไทยและกฎหมายอังกฤษและใน
กฎหมายไทยกับในกฎหมายแองโกล-อเมริ กัน วิ ธีการอานภาษาอังกฤษกฎหมายโดยเรีย นรูโครงสร างและ
สวนประกอบที่เปนลักษณะเฉพาะของประโยคภาษาอังกฤษทางกฎหมาย (legal sentence structure) และ
โครงสรางหนาที่ของกลุมคํา (functional sentence analysis) ในประโยค เพื่อชวยในการอานเชิงวิเคราะหให
สามารถอานเนื้อหาภาษาอังกฤษทางกฎหมายไดอยางเขาใจงายขึ้น
408 4๗๓ ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย ๒
3 (3-0-6)
(Legal English II)
ศึกษาการเขียนภาษาอังกฤษกฎหมายในแตละประเภทของลักษณะขอเขียนทางกฎหมาย (legal
documents) วิ ธี การเขีย นภาษาอังกฤษกฎหมายในเรื่ องการเขียนโตต อบ (legal correspondence) การ
เขี ย นบั น ทึ ก (memorandum) รายงานคดี (briefing) รู ป แบบหนั ง สื อ สั ญ ญาต า งๆ (different forms of
contracts) และการเขียนภาษาอังกฤษทัว่ ไปสําหรับนักกฎหมาย (plain English for lawyers)
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๔๐๘ ๔๗๔ การเจรจาและการจัดทําสัญญาทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Contract Negotiation and Drafting)
ศึกษาหลักการเจรจาและการทําสัญญาทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติทางธุรกิจ
๔๐๘ ๔๗๕ กฎหมายทหาร
3 (3-0-6)
(Military Law)
ศึกษากฎหมายอาญาทหาร กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายวาดวยวินัยทหารและกฎ
อัยการศึกษา

มคอ. ๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
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