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 เปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ  
  ในการประชุมครั้งที่ ........4/2564...... เมื่อวันที่ .......26 เมษายน 2564...... 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
  ไดอ้นุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ .....4/2564.... เมื่อวันที่.....3 พฤษภาคม 2564......... 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในช่วงเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจาก
ปัญหาต่าง ๆ เน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ศักยภาพคน           
การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการที่ดี เป็นปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ได้อย่างยั่งยืน  เพ่ือประสิทธิภาพทางการเงิน การดูแลวินัยทางการเงินและการคลัง ประกอบกับนโยบาย
พัฒนาประเทศไทย ด้วยการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเพ่ือการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ และจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic : EEC) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย  และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รับผิดชอบต่อสังคม  มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก มีศักยภาพในการแข่งขันทุกด้านและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยรวม มีการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในด้านการจัด
การศึกษามุ่ งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีคุณภาพ  และ
มาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาให้เป็นก าลังคนที่มีวินัยใฝ่รู้  มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์              
มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
พร้อมทั้งมีการสร้างทักษะทางวิชาชีพด้วยการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)  และแผนการศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 
นักกฎหมายจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง        
ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการวางกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา               
เมืองและเศรษฐกิจ เน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน
และขยายพ้ืนฐานใหม่ให้มีความส าคัญ ควบคู่ไปกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม                 
เป็นเป้าหมายที่ส าคัญโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิเฉพาะของพ้ืนที่ ดังนั้น  นักกฎหมาย                     
จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาถึงบริบทและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เพ่ือให้เข้าใจบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ อีกทั้งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และความ
เข้าใจสภาวะสังคมปัจจุบันในด้านกฎหมาย ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายให้เท่าทัน       
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหา  
ต่าง ๆ ของประเทศ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ได้จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ 
เพ่ือน าไปใช้ประกอบวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง และเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกในการก้าวสู่
สากล สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย และมีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีตลาดค้าขายที่ส าคัญที่ตั้งอยู่ติดชายแดน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา คือ ตลาดโรงเกลือ หรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึก ตลอดจน
มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ดังนั้น หลักสูตรจึงได้มีการก าหนดรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร      
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 
พ.ศ. 2558 และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบ
คัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย                
พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้มีการก าหนดรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และ
การเคลื่อนย้ายแรงงานในปัจจุบัน นอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการแล้ว การเป็นนักกฎหมาย
ที่ดีควรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรจึงได้จัดรูปแบบการเรียนการ
สอนในลักษณะให้มีการยกกรณีศึกษาที่ประเด็นทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ในปัจจุบันมาปรับ
ใช้กับองค์ความรู้และนิติวิธี เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์
ประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
ร าไพพรรณี กล่าวคือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพชั้นสูง สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาค
ตะวันออกสู่สากล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ                
อย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด และในระดับประเทศ โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ร าไพพรรณีกับส านักงานศาลปกครอง ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย
เจตนารมณ์  ของความร่วมมือระหว่างส านักงานและมหาวิทยาลัยฯ ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
กับการด ารงหลักนิติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ท าการสอน การวิจัย เพ่ือแสวงหาความจริงสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) หลักสูตรส่งเสริมบริการ                  
ทางวิชาการเพ่ือช่วยคนในท้องถิ่นรู้เท่าทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและการผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องมีจ านวนและคุณภาพท่ีสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  - 
 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  - 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  13.3.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
  13.3.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งเป็นคณะบุคคล       
ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนคณะต่าง ๆ          
ในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดตารางเรียน และความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้                 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับบัณฑิตศึกษา 
  13.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์จากคณะหรือ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือการเชิญเป็นกรรมการหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
  13.3.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
เพ่ือการเชิญ เป็นอาจารย์ พิ เศษ วิทยากรบรรยายพิเศษ  และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์               
ของนักศึกษา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
  
 ปรัชญา 
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตด้านกฎหมายที่มี
คุณธรรม  และจริยธรรม น าความรู้ มุ่งสู่วิชาชีพกฎหมายชั้นสูง เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 

  

 ความส าคัญ 
 ปัจจุบันประเทศมีพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก มีสภาวการณ์การแข่งขัน                
ในตลาดแรงงานสูง คนในสังคมต้องปรับตัวให้พร้อมกับการแข่งขันทั้งจากแรงงานภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ ดังนั้นในทุกวิชาชีพรวมทั้งวิชาชีพกฎหมายจึงจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
กฎหมายเพ่ือรองรับ แก้ไข เป็นที่พ่ึงให้กับคนในสังคมได้ และต้องสอดคล้องกับกรอบแนวทางในการ
พัฒนาประเทศในแต่ละด้านอีกด้วย 
 ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จึงได้จัดท าหลักสูตรเพ่ือมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความรู้ครอบคลุมในวิชาชีพกฎหมายแขนงต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาสามารถ
ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายได้หลากหลาย เช่น การประกอบวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ไม่ว่ าจะเป็น 
ผู้ พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง อัยการ ต ารวจ ทหารพระธรรมนูญ เจ้าหน้าที่              
กรมราชทัณฑ์ ทนายความ นิติกรภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานคดีปกครอง เจ้าหน้าที่                      
คดีส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ หรือสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือ                
สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ตามพระบรมราโชบาย              
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตนักศึกษามหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ครอบคลุมกฎหมายในแขนงต่าง ๆ 
ได้แก่ กฎหมายเพ่ือวิชาชีพทางกฎหมายชั้นสูง กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา กฎหมายเอกชน ทั้ งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติรวมถึงเนื้อหากฎหมาย                       
ในต่างประเทศ และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ สอดรับกับสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 
 2. เพ่ือผลิตนักศึกษามหาบัณฑิตที่มีทักษะในการวิจัย ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมายในประเด็น   
ข้อกฎหมาย และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านกฎหมายเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
วิชาการทางกฎหมาย สู่ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการน าเทคโนโลยี             
ไปใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือผลิตนักศึกษามหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักความถูกต้องในการตีความ            
ข้อกฎหมาย เพ่ือก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมอย่างยั่งยืน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาหลักสู ตรนิ ติ ศาสตร
มหาบัณฑิตให้มีมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด รวมถึงระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก
และการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลาการ ในต าแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ พิพากษา พ.ศ. 2558 และ
ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตร
และวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบ
ความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการ
ผู้ช่วย พ.ศ. 2558 

1. วิเคราะห์หลักสูตรกับสภาวการณ์         
ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านการศึกษา
เทคโนโลยีด้านสังคมและวัฒนธรรม 
2. วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษา
และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือศึกษาผลของ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
3. สรุปผลการวิเคราะห์ตามประเด็นที่ 
1 และ 2 
4. ใช้สารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์
เป็นพ้ืนฐานของการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สังคมปัจจุบัน 
5. คณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม
พัฒนาหลักสูตร 
6. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
7. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณค่าของนักศึกษา 
8. ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ
และสรุปผลในภาพรวม 

1. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
หลักสูตรและผลของการใช้
หลักสูตร 
2. รายงานสรุปการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
3. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. เอกสารการประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 
6. สรุปผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

      ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
      มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 สัปดาห์  โดยให้ก าหนดระยะเวลา

และจ านวนหน่วยกิต ให้ได้สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
      ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1      ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม  
   ภาคการศึกษาท่ี 2      ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม   
   หมายเหตุ  วันเปิดและปิดภาคการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี              
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   2.2.1 ส าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษา 
   2.2.2 คุณสมบัติอ่ืนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่องการรับ
สมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
   2.2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
      ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีก าหนด โดยมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือก หรือการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   2.3.1 ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
   2.3.2 ปัญหาการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 
   2.3.3 ปัญหาการขาดทักษะในการน าความรู้ความเข้าใจทางนิติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท าวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
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   2.4.2 จัดให้มีการเรียนเสริมด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือการศึกษาและการค้นคว้าและการ
ค้นคว้าข้อมูลในระดับบัณฑิตศึกษา 
   2.4.3 สร้างเสริมความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนา
การเขียนวิจัยทางนิติศาสตร์ให้กับนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและบูรณาการความรู้ที่เป็นประโยชน์        
ในการท าวิจัย 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผน ก 2 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - - 5 5 5 

แผน ข 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีท่ี 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - - 15 15 15 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 
 

ปีงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบพัฒนาบุคลากร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

2. งบด าเนินการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

3. งบลงทุน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

รวม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
 

 แผน ก (2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 28,600 บาท ตลอดหลักสูตร 143,000 บาท  
(เรียนนอกเวลาราชการ 5 ภาคการศึกษา)  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 71,500 บาท/คน/ปี 
 

 แผน ข ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท ตลอดหลักสูตร 140,000 บาท  
(เรียนนอกเวลาราชการ 5 ภาคการศึกษา)  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 70,000 บาท/คน/ปี 
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2) กลุ่มวิชาเลือก     

          แผน ก (2)     ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต   

                                (not less than 12 credits in total) 

           แผน ข         ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต   

                                  (not less than 18 credits in total) 

 

7017002 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 
Advanced Constitution and Political Institution Law 

3(3-0-6) 

7017003 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
Advanced Administrative Law  

3(3-0-6) 

7017004 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 
Advanced Administrative Procedure Law 

3(3-0-6) 

7017005 
 

กฎหมายแรงงานชั้นสูง 
Advanced Labour Law  

3(3-0-6) 

7017006 กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน 
Government Administration Law 

3(3-0-6) 

7027005 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง 
Civil Law (Advanced Contract and Tort Law)  

3(3-0-6) 

7027006 
 

กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง 
Advanced Law of Evidence 

3(3-0-6) 

7047001 

 

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง 
Advanced International Trade Law  

3(3-0-6) 
 

7047002 กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน  
Law on Social and Cutural Cooperation in ASEAN 

3(3-0-6) 

7057001 
 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 
Advanced Environmental Law 

3(3-0-6) 
 

7067001 
 

กฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งเปรียบเทียบ 
Comparative Civil Procedure Law 

  3(3-0-6) 
 

7067002 
 
7067003 
 

กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย 
Bankruptcy and Business Reorganization Law   
กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ 
Comparative Family and Succession Law 

  3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

7067004 
 

กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง 
Advanced Property and Real Estate Law 
 
 
 

3(3-0-6) 
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3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต    
    - แผน ก (2)        12  หน่วยกิต   
 

7007991   วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
 

 

 12 
 

4) หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ      6  หน่วยกิต    
    - แผน ข            6  หน่วยกิต   
 

7007951   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 

 6 
 
 

 5) หมวดวิชาเสริม    (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
7007001 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

English For Lawyer 
  3(3-0-6) 

7007971 สัมมนาหลักจริยธรรมและหลักวิชาชีพกฎหมาย 
Seminar on Morality and Legal Profession Principles 

  3(3-0-6) 

 
รหัสวิชา 

ความหมายของเลขประจ าวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขล าดับที่หนึ่ง   หมายถึง  คณะ 

7    หมายถึง  คณะนิติศาสตร์ 
เลขล าดับที่สองและสาม  หมายถึง  กลุ่มวิชา 
00    หมายถึง  วิชาร่วม 

01    หมายถึง  กฎหมายมหาชน 
02    หมายถึง  กฎหมายแพ่งและอาญา 
03    หมายถึง  กฎหมายธุรกิจ  
04    หมายถึง  กฎหมายระหว่างประเทศ 

05    หมายถึง  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
06    หมายถึง  กฎหมายเอกชน 

เลขล าดับที่สี่   หมายถึง  ล าดับชั้นปี 
7    หมายถึง  ระดับปริญญาโท 
เลขล าดับที่ห้าและเจ็ด  หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

 หลักสูตรแผน ก (2) 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
(18) 

7007911  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
 Legal Research Methodology 

3(3-0-6) 

 

7027001  กฎหมายอาญาชั้นสูง 
              Advanced Criminal Law 

3(3-0-6) 

7027002   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 
              Advanced Civil and Commercial Law 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 
(12) xxxxxxx  วิชาที ่1 3(3-0-6) 

รวม 12 

 

 

 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
(18) 

 

7017001  กฎหมายมหาชนช้ันสูง 
              Advanced Public Law 

3(3-0-6) 

7027003  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาช้ันสูง 
              Advanced Criminal Procedure Law 

3(3-0-6) 

7027004  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ 
              Comparative Criminal Justice 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 
(12) xxxxxxx  วิชาที่ 2 3(3-0-6) 

รวม 12 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก 
(12) 

xxxxxxx  วิชาที่ 3 3(3-0-6) 

xxxxxxx  วิชาที่ 4 3(3-0-6) 

รวม 6 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

xxxxxxx  วิชาที่ 1 
3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

xxxxxxx  วิชาที่ 2 
3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
หมวดวิชา

วิทยานิพนธ ์(12) 
7007991  วิทยานิพนธ์ 

 Thesis 
6 

รวม 6 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา  รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ ์(12) 

7007991  วิทยานิพนธ์ 
 Thesis 

6 

รวม 6 
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หลักสูตรแผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
(18) 

 

7007911  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
 Legal Research Methodology 

3(3-0-6) 

7027001  กฎหมายอาญาชั้นสูง 
 Advanced Criminal Law 

3(3-0-6) 

7027002   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 
 Advanced Civil and Commercial Law 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 
(18) xxxxxxx   วิชาที่ 1 3(3-0-6) 

รวม 12 

 

 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
(18) 

 

7017001  กฎหมายมหาชนช้ันสูง 
  Advanced Public Law 

3(3-0-6) 

7027003  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาช้ันสูง 
 Advanced Criminal Procedure Law 

3(3-0-6) 

 
7027004  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ 

 Comparative Criminal Justice 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 
(18) xxxxxxx   วิชาที่ 2 3(3-0-6) 

รวม 12 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก 
(18) 

xxxxxxx   วิชาที่ 3 3(3-0-6) 

xxxxxxx   วิชาที่ 4 3(3-0-6) 

xxxxxxx   วิชาที่ 5 3(3-0-6) 

รวม 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก 
(18) xxxxxxx   วิชาที่ 6 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเสริม 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

xxxxxxx   วิชาที่ 1 
3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

xxxxxxx   วิชาที่ 2 
3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
รวม 3 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดการศึกษา 
ค้นคว้าอิสระ (6) 

7007951   การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 Independent Study 

6 

รวม 6 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ปีการศึกษาที่จบ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

5 นางสาวอาทิตยา  โภคสุทธิ์ 
 

- น.ม. (กฎหมายมหาชน), 
  มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 
- น.บ. (นิติศาสตร์). 
  มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

 
3.2.2  อาจารย์ประจ า  
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1 นายอุลิช ดิษฐปราณีต 
 

-  Ph.D. (Education), SARDAR PARTEL University, 
India, 2544 

-  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลยับูรพา, 
2542 

-  น.ม. (กฎหมายภาคพิเศษ), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2547 

-  เนติบัณฑิตไทย สมัย 39, สถาบนัเนติบัณฑิตสภา, 
2529 

-  น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2527 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พิเศษ) 

(กฎหมายสังคม) 

2 นางสาวฐิติรตัน์ อิทธิมีชัย 
 

-  น.ม. (กฎหมายเพื่อการพัฒนา), มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2544 

-  เนติบัณฑิตไทย สมัย 57, สถาบนัเนติบัณฑิตสภา, 
2547 

-  น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(กฎหมายสังคม) 

3 นางสาวพรรณรัตน์  
        โสธรประภากร 

-  น.ม. (กฎหมายมหาชน), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545 
-  ร.ม. (การจัดการสาธารณะ), มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 

2542 
-  น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2536 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(กฎหมายมหาชน) 

4 นางสาวกุลปราณี ศรีใย -  น.ม. (กฎหมายมหาชน), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555 
-  น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี, 

2553 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(กฎหมายมหาชน) 

5 นางสาวชินะกานต์  
        แสงอ านาจ 
 

-  น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2554 

-  น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2548 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(กฎหมายสังคม) 

6 นายวิศิษศักดิ์ เนืองนอง -  Ph.D. (Law), Dr.Babasahed Ambedkar 
marathwada University, India, 2560 

-  น.ม. (กฎหมายมหาชน), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555 
-  น.บ.(นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 

2553 
 
 

อาจารย ์
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

7 นางสาวทัศนีย์ เงินสุข 
 

-  ค.อ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), สถาบันเทคโนโลยี พระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง, 2562 

-  น.ม. (กฎหมายมหาชน), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2555 

-  น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2552 

อาจารย ์

8 นายศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ -  D.E.D. (droit pénal), Université Paris 2 
(Panthéon–Assas), France. 2552 

-  D.S.U. (droit pénal), Université Paris 2 
(Panthéon–Assas), France. 2546 

-  สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม)  
   มหาวิทยาลัยมหดิล, 2543 
-  น.บ. (นิติศาสตร์), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2540 

อาจารย ์

9 นายภูวดล ด าสนิท - น.ด. (นิติศาสตร์),  มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2561 
- น.ม. (กฎหมายมหาชน),  มหาวิทยาลัยตาป ี, 2557 
- น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552 

อาจารย ์
 

10 นางสาวทรงพร ประมาณ -  น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2555 

-  น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2551 

อาจารย ์

11 นางสาวชญานาภา ลมัยวงษ์ -  น.ม. (กฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ),มหาวิทยาลัย-

ธรรมศาสตร์, 2558 
-  เนติบัณฑิตไทย สมัย 59, สถาบนัเนติบัณฑิตสภา, 

2549 
-  น.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2547 

อาจารย ์

12 นางสาวอาทิตยา โภคสุทธ์ิ -  น.ม.(กฎหมายมหาชน), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 
-  น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลยัรังสิต, 2558 

อาจารย ์

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1 ศ.พิเศษวิชา  มหาคุณ -  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไทย ส าหรับผู้บรหิารระดับสูง รุ่นท่ี 
11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 41 

-  การศึกษาหลักสตูรนักบริหาร ของมหาวทิยา
ลัยเคมบริดจ์ ร่วมกับมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์

-  หลักสูตรนติิธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) 
รุ่นที่ 3   

-  น.ด. กิตติมศักดิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  น.ด. กิตติมศักดิ์  ม.สงขลานครนิทร์ 

ศาสตราจารย์พิเศษ 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

-  ร.ม. กิตติมศักดิ์  สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ 
-  ร.ม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
-  น.ม. จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
-  น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2 ศ.พล.ต.ต.ดร.จักรพงษ์  วิวัฒวานิช 
 

- น.ด. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- รป.ม. สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
- เนติบัณฑิตไทย  ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
- น.บ. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ประกาศนียบตัรบณัฑติทางกฎหมายมหชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ประกาศนียบตัรนักบริหารธรุกิจการยุติธรรม  

กระทรวงยุติธรรม 
- ประกาศนียบตัรวิชาว่าความ สภาทนายความ 
- ประกาศนียบตัรช้ันสูง การสรา้งเสริมสังคม

สันติสุข  สถาบันพระปกเกล้า 
- ประกาศนยีบตัรการบริหารงานต ารวจชั้นสูง  

วิทยาลัยการต ารวจ 
- ประกาศนียบตัร การเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย  ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง สถาบันพระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบตัร ภมูิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ศาสตราจารย ์

3 ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม -  นธป. หลักสูตรนติิธรรมเพื่อประชาธิปไตย  รุ่นที่ 3 
-  การศึกษาหลักสตูรนักบริหาร  มหาวิทยาลยั 

เคมบรดิจ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไทย ส าหรับผู้บรหิารระดับสูง รุ่นท่ี 
11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 

-  รป.ด. กติตมิศักดิ์ สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
-  น.ด. กิตติมศักดิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  น.ด. กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
-  ร.ม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  เนติบัณฑิตไทย  ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ศาสตราจารย ์
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

-  น.ม. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
-  น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4 ศ.ดร.ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ -  ปช.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล 
-  สม.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  น.ม. (สาขากฎหมายมหาชน) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
-  ส.ม.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  ศ.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
-  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  ส.บ. มหาวิทยาลยัธรรมาธิราช 

ศาสตราจารย ์

5 รศ.ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ -  Maitrise en Droit (Equivalent) และ 
Docteur en Droit (Droit Economic 
International) Nouveau Regime 1984, 
Mention Tres Honorable, Universite 
de Bourgogne, France 

-  น.ม. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  Cert.in Damage Control, US. Naval 

School Command, San Fran, USA. และ 
Cert.in Instructor, Instructor School, 
San Diego, USA 

รองศาสตราจารย ์

6 ผศ.ดร.พรชัย  เลื่อนฉว ี - Doctoeur en Droit Public, University 
des Sciences Socialcs de Toulouse, 
France 
- น.บ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

7 ผศ.ดร.พิมุข  สุศลีสัมพันธ์ - น.ด. สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
- เนติบัณฑิตไทย  ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
- ใบอนุญาตว่าความรุ่นที่ 19 
- น.ม. (กฎหมายมหาชน) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- น.บ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

8 ผศ.ดร.พนารัตน์  มาศฉมาดล - น.ด. สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
- น.ม. (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  
- น.บ. เกียรตินยมอันดับ 2 มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร ์
- ศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

9 ผศ.ดร.สุวนัย  ทะค าสอน - น.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- น.ม. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- น.ด. มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

10 อ.ดร.ประภาภรณ์   โรจน์ศริิรัตน ์ -  น.ด. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

-  น.ม. (สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)  
   (LL.M. in Intellectual Property law) 

Fordham University School of law, 
New York, USA 

-  น.ม. (สาขากฎหมายเทคโนโลย)ี  
   (LL.M.in Global law and Technology), 

Suffolk 
-  เนติบัณฑิตไทย  ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
-  น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
-  ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ 

อาจารย ์

11 อ.ดร.ฉันชาย  โรจนสโรช - S.J.D. University Wisconsin - Madison 
- LL.M. University of California, Berkeley 
- น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- เนติบัณฑิตไทย  ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
- น.บ. เกียรตินยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

อาจารย ์

12 อ.ดร.ปณัณธร  หอมบุญมา -  ป.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม)  มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 

-  น.ม. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  น.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  ประกานียบัตรบัณฑติกฎหมายมหาชน  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หลักสตูรกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ส านักงานศาลปกครอง 

-  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ ส านักอบรม 
สภาทนายความ 

-  หลักสูตรนวตักรรมการบริหารในโลกยุคใหม่
ส าหรับนักบริหารระดับสูง (นบส.) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์

-  เนติบัณฑิตไทย  ส านักอบรมศกึษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

อาจารย ์

13 ดร.ศลทร  คงหวาน - น.บ.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง       
- น.ม.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง        
- น.ด.  มหาวิทยาลัยปทุมธานี        

 



                        

มคอ.2  มรรพ. 

                                                         หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564    หน้า 24 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ปร.ด.  (นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (Candidate) 

-  เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

-  ประกาศนียบัตร วิชาชีพทนายความ         
สภาทนายความ  

-  ประกาศนียบัตร ความรู้ทางดา้นกฎหมาย
ปกครองช้ันสูง มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์   

14 อ.ทองธาร  เหลืองเรืองรอง -  เนติบัณฑิตไทย  ส านักอบรมศกึษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

-  น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

อาจารย ์

 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบาย 
การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้มีการด าเนินการภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระซึ่งมีหน้าที่ ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาการเลือกหัวข้อ                
ของนักศึกษาจนแล้วเสร็จ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปากเปล่า และดูแล
รับผิดชอบในขั้นตอนการสอบปากเปล่าของนักศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยต้องได้รับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์/               
การค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ           
ที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

5.2.1 ส าหรับนักศึกษาแผน ก (2) ต้องมีบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ. หรือ น าเสนอต่อประชุมวิชาการ และมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก              
การประชุมวิชาการ 

5.2.2 ส าหรับนักศึกษาแผน ข ต้องมีรายการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

5.3 ช่วงเวลา 
แผน ก (2) เริ่มชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา 7007991 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 

แผน ข    เริ่มชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 รายวิชา 7007951 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การเสนออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ มีอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ค าแนะน าปรึกษาในการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษา เช่น การเลือกหัวข้อเรื่องการแนะน าแหล่งข้อมูล การจัด
ตารางเวลาเข้าพบ/ให้ค าปรึกษา การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ และอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยการพิจารณาเห็นชอบ              

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามมาตรฐาน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา 
3) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีการท าประกาศสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นผู้สอบ 
4) การสอบวิทยานิพนธ์มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบร่วมกัน 
5) การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีการตรวจบทคัดย่อภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเสนอแต่งตั้งรวมถึงการตรวจสอบอักขราวิสุทธิ์ 

6) การตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

7) การอนุมัติส าเร็จการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
8) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 

Examintion) โดยศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรและมีผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00                  
การสอบอาจเป็นข้อเขียนหรือปากเปล่าหรือทั้งสองอย่างก็ได้ 

9) มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ภายในสัปดาห์ที่ 10 ของภาคการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 

10) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือด าเนินการ              
จัดสอบและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 

     11) นักศึกษาปริญญาโทที่มีสิทธิสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ต้องมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 

           - เรียนรายวิชาบังคับตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลการเรียน ไม่ต่ ากว่า B 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตลอด และ/หรือได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาต้องได้เรียน
รายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
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           - ผ่านการพิจารณาของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ที่ปรึกษาว่าสมควรเข้าสอบประมวล
ความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

      12) น ักศึกษาที ่ประสงค์จะสอบต้องยื ่นค าร้องขอสอบภายในสัปดาห์ที ่ 4  ของ                  
ภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะสอบ 

      13) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะสอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้
ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง  

      14) เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้ว ถ้านักศึกษาขาดสอบโดย
ไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถือว่านักศึกษาสอบตกในการสอบประจ าภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย สามารถน าความรู้ที่ ได้จากการศึกษา                      
ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายและ                       
แนวทางการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีภาวะผู้น า ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีวินัยและ  
ความรับผิดชอบ กระทั่งสามารถน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ ตลอดจนการน าผลงานวิจัย
เสนอเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึง
การน าเทคโนโลยีไปใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพ 
ส่ งเสริม ให้ นั กศึกษามีจริ ยธรรมในวิชาชีพ              
โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน 

1.2  มีภาวะผู้น าสามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี รวมถึงมีวินัยและความรับผิดชอบ 

หลักสูตรมีการส่งเสริมให้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็น
กลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงภาวะผู้น าและ       
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังฝึกให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม 

1.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแขนงต่าง ๆ ในการ
ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้วางรากฐาน
องค์ความรู้ทางด้านกฎหมายในแขนงต่าง ๆ                
ประกอบด้วย กฎหมายเพื่อวิชาชีพด้านกฎหมาย
ชั้นสูง กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา และ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และกฎหมาย
เอกชนและธุรกิจ ทีค่รอบคลุมทุกวิชาชีพทางด้าน
กฎหมาย เช่น ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการ
ศาลปกครอง อัยการ ต ารวจ ทหารพระธรรมนูญ 
เจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์  ทนายความ นิติกร
ภาครัฐ ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานคดีปกครอง 
ฯลฯ 

1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ข้อกฎหมาย และเสนอแนวทางการแก้ไขได้
อย่างเป็นระบบ 

หลักสูตรมุ่ งเน้น ให้นั กศึกษามีความทักษะ
ความสามารถในการค้นคว้าวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมาย ให้มีกระบวนการความคิด
อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.5 มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางด้ านกฎหมายเพ่ือพัฒนางานวิชาการ
ทางด้ านกฎ ห มายสู่ ท้ อ งถิ่ น  สั งคม  แล ะ
ประเทศชาติได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการน า
เทคโนโลยีไปใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรมุ่ งส่ งเสริมงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอด
ทางด้านวิชาการกฎหมาย สู่ท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ พร้อมน ากับน าเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีความซื่อสัตย์ สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
   2) มีวินัยตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   3) รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
   4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
         กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ส่งเสริมให้มีการก าหนดหรือสร้างค่านิยมร่วมในกลุ่มนักศึกษาเรื่องความซื่ อสัตย์ 
สุจริต และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 

2) ผู้สอนให้ความส าคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 
  3) การแสดงออกซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอนรู้จักช่วยเหลือผู้ อ่ืน        
มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและสังคม 
  4) ผู้สอนให้ความส าคัญกับการยอมฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความ
เสมอภาค โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แสดงพฤติกรรมยกย่อง ยินดี เมื่อบุคคลอ่ืนปฏิบัติ  
สิ่งดีงาม 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการด าเนินการตามกระบวนการเรียน                
การสอนการปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสังเกตจากการรายงานผลการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
                 2) ประเมินจากการเข้าเรียนการตรงต่อเวลา เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ประเมินจากแบบสอบถามประเมินความเข้าใจ 
          3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานกลุ่มจากอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชานั้น ๆ 
      4) ประเมินจากการท าทุจริตในด้านต่าง ๆ เช่น การลอกข้อสอบ เป็นต้น 

 2.2 ด้านความรู้ 
      ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

             1) มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา และหลักการ หรือทฤษฎีที่ส าคัญ                    
ของหลักสูตร 
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                    2) มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา               
และต้องการก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหาข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
      กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       1) มุ่งส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นใน
สาขาวิชาชีพทางด้านกฎหมายรวมถึงข้อมูลทางทฤษฎี แนวคิดทั้งกฎหมายภายในและกฎหมาย
ต่างประเทศ 

                    2) ส่งเสริมน าความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์หาประเด็นปัญหาข้อกฎหมายส าคัญ            
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
                  3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางด้านกฎหมาย และสามารถน าเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม 
                  4) ส่งเสริมให้ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งในด้านการศึกษา และการสื่อสาร              
ได้เป็นอย่างด ี
      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        1) ประเมินจากการวัดผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 

                    2) ประเมินจากการวิเคราะห์สังเคราะห์หาประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในโครงการวิจัย                    
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาพนธ์ 
      3) ประเมินผลจากความเข้าใจในกระบวนการวิจัย ค้นคว้าวิ เคราะห์ สังเคราะห์ และ
น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาประเด็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น ๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
       4) ประเมินจากผลการเรียน ในรายวิชาเสริมพ้ืนฐานสามารถน าความรู้จากเอกสาร
ต าราภาษาต่างประเทศ มาประกอบการเรียนรู้และการค้นคว้า วิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

                 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                    1) มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาประเด็นข้อกฎหมาย และสามารถเสนอ
แนวทาง  ในการพัฒนากฎหมายได้ 
        2) สามารถน าทักษะเฉพาะในทางวิชาชีพกฎหมายไปปฏิบัติและเสนอแนวทาง                      
ในการพัฒนาวิชาชีพทางด้านกฎหมาย 
          3) น าทักษะความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นได้ 
                กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) สร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ที่ได้จากการเรียนมาแก้ปัญหาในข้อกฎหมาย 
       2) สร้างความยุติธรรมในสังคม โดยการน าทฤษฎีทางด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาประเด็นข้อกฎหมายในสถานการณ์ในปัจจุบัน 
       3) นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านกฎหมายเพ่ือเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาแก่ท้องถิ่นได้ 
                 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            1) ประเมินโดยการสอบและตรวจผลงานจากรายงานที่นักศึกษาน าเสนอมา 
                   2) ประเมินโดยการสังเกตในระหว่างการท ากิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทางด้านกฎหมาย 
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                  3) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาเสนอมาและระหว่างการท ากิจกรรมกับท้องถิ่น 
เช่น การออกค่ายพัฒนาชุมชน 
 

  2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
             ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
       1) มีความสามารถและทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม และมีทักษะที่ดีในการประสานงาน             
กับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรภายนอก 
             2) สามารถน าความรู้ในทางนิติศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
        3) มีระดมความคิดกับเพ่ือนในกลุ่มในการเสนอประเด็นในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
                    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
           1) มุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
          2) ส่งเสริมให้นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดในการน าเสนอประเด็นและหาแนวทาง                  
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

                  3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สมาชิกในกลุ่ม และวิชาชีพ
กฎหมาย 
                     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
                   1) ประเมินการจากสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปราย 
                   2) ประเมินจากรูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาในการอภิปราย ประเมินจากรูปแบบ
แนวทาง    การแก้ปัญหาในการอภิปรายกลุ่ม 
                  3) ประเมินจากการสังเกตการณ์มีส่วนร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม ท างานส่วนที่ได้รับ
มอบหมายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
       1) สามารถวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย ศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา            
โดยประยุกต์ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติได้อย่างเหมาะสม 
          2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินผล การน าเสนอข้อมูลได้               
เป็นอย่างด ี
                    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร                    
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1) สอดแทรกการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีทางสถิติและคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา ศึกษาค้นคว้าและหาแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
          2) ฝึกปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการประเมินผล 
      3) สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และมีการจัดการสื่อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ 
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      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและ                  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   1) ประเมินโดยการทดสอบความรู้ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปล การตีความหมาย

ข้อมูล  
                   2) ประเมินจากสังเกตการณ์ท ากิจกรรมฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

                   3) ประเมินจากจ านวนและระยะเวลาในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร                      
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1. กลุ่มวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต (แผน ก (2) และ แผน ข)               
7007911 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
Legal Research Methodology  

              

7027001 กฎหมายอาญาชั้นสูง 
Advanced Criminal Law 

              

7027002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 
Advanced Civil and Commercial Law  

              

7017001 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 
Advanced Public Law 

              

7027003 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 
Advanced Criminal Procedural Law 

              

7027004 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ 
Comparative Criminal Justice 
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 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2. กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต (แผน ก (2)) / 18 หน่วยกิต (แผน ข)               
7027005 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง 

Civil Law (Advanced Contract and Tort Law)  
              

7017002 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 
Advanced Constitution and Political Institution Law 

              

7017003 กฎหมายปกครองชั้นสูง 
Advanced Administrative Law  

              

7017004 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 
Advanced Administrative Procedure Law 

  
            

7017005 
 

กฎหมายแรงงานชั้นสูง 
Advanced Labour Law  

  
            

7047001 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง 
Advanced International Trade Law 

 
  

 
     

  
   

7047002 กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน  
Law on Social and Cutural Cooperation in ASEAN 
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 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2. กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต (แผน ก (2)) / 18 หน่วยกิต (แผน ข) (ต่อ)               
7057001 
 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 
Advanced Environmental Law 

 
        

     

7027006 
 

กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง 
Advanced Law of Evidence 

              

7067001 
 

กฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งเปรียบเทียบ 
Comparative Civil Procedure Law 

              

7067002 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย 
Bankruptcy and Business Reorganization Law  

              

7067003 
 

กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ 
Comparative Family and Succession Law 

              

7067004 
 

กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง 
Advanced Property and Real Estate Law 

              

7017006 
 

กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน 
Government Administration Law 

 
   

       
   



                                                                                                                                                      มคอ.2  มรรพ. 

                                                         หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564    หน้า 35 
 

 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต  (แผน ก (2))               
7007991 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
              

4. หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต  (แผน ข)               

7007951 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 

              

5. หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)               

7007001 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
English For Lawyer 

  
 

           

7007971 สัมมนาหลักจริยธรรมและหลักวิชาชีพกฎหมาย 
Seminar on Morality and Legal Profession Principles 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีที่  รายละเอียด 
1 นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้องทันต่อความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก

และบริบททางสังคม ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ใน
การวางแผน วางกลยุทธ์ หรือแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับกฎหมายได้ 

2 นักศึกษาสามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้โดยใช้กระบวนการวิจัย ในการวิ จัยเชิง
คุณภาพจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางกฎหมาย และสามารถน าผลงานวิชาการที่ได้    
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายที่  เป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี     
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

1.1 ระดับค่าคะแนน  แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้อง    

ไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 
 

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
      1.2.1 ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้

และการสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมิน ดังนี้ 
 
 

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม 

P (Pass) ผ่าน 
NP (Not Pass) ไม่ผ่าน 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 
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     1.2.2. การประเมินวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบ                
ปากเปล่าและการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ มีการประเมินดังนี้ 

 

ผลการประเมิน         คุณภาพวิทยานิพนธ์ 
Excellent ดีเยี่ยม 

Good ดี 

Pass ผ่าน 
Fail ไม่ผ่าน 

 
1.3 สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดังนี้ 
 S (Satisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่ งหน่วยกิต 

ลงทะเบียนและการประเมินผลงานผ่าน 
 U (Unsatisfatory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต 

ลงทะเบียนและการประเมินผลงานไม่ผ่าน 
 Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 

 W (Wthdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้อนุมัติ ให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด      
ปลายภาค ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา
หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

 I (Incomlete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ I ต้องด าเนินการของรับการประเมิน
เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนค่า
ระดับเป็น “F” โดยอัตโนมัติ 

1.4. การประเมินวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
 1.4.1 ประเมินโดยการสอบวัดความรู้ 
 1.4.2 ลงทะเบียนเรียน และการผ่านการประเมินผล 
 1.4.3 ประเมินเพื่อยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 
   (1) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน 
   (2) มีเอกสารรับรองจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานรับรองว่าผ่านการสอบได้ใน

รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่ง
อาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่ามีความครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตาม
ความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา และประสบความส าเร็จในการท างานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการบัณฑิตประจ าหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวน
สอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดังนี้ 



                                                                                                                                                      
มคอ.2  มรรพ. 

                                                         หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564    หน้า 38 

 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
รายวิชาตามลักษณะเฉพาะของรายวิชา มีคณะกรรมการโดยผ่านการก าหนดจากที่ประชุมสาขาวิชา 
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน รวมทั้งก าหนดเป้าหมายที่ผู้เรียนพึงจะ
ได้รับในแต่ละรายวิชา ในทุกรายวิชาจัดท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผล
การประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป ก าหนดระยะเวลาและกรอบในการท า
วิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนและประเมินผลความก้าวหน้า โดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นทั้งจากภายในและ
ภายนอก โดยการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และ                       
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 เนื่องจากนักศึกษาของหลักสูตรทั้งบัณฑิตที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและผู้ที่

ท างานแล้ว หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  และน าผลการวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบ
ครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยศึกษาวิจัยจากข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 

 2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา               
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต                         
ในการประกอบอาชีพ 

 2.2.2 การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 

 2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชา           ที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น 
 2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อ

ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ ของนักศึกษา 

 2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคม 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย                 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 8 ข้อ 33 นักศึกษาที่จะถือว่าส าเร็จการศึกษา
ต้องได้ศึกษาครบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 

3.1 ปริญญาโท  
 3.1.1 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง

ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
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วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทบาทที่น าเสนอสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 3.1.2 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ย  ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ /หรือปากเปล่าในสาขานั้นพร้อมทั้งข้อเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะหนึ่งที่สืบได ้
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ                  
ในมหาวิทยาลัยรวมถึงกระบวนการบริหารงาน การบริหารวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และ
ภาระงานที่อาจารย์ต้องปฏิบัติรวมถึงจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ 

1.2 มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ อาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
รายวิชาที่จะสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน               

การวัดและการประเมินผล 
 2.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทั้งในและ

ต่างประเทศ   อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนางานวิจัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

 2.2.1 สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ และพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.2.2 จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุง

หลักสูตร 
 2.2.3 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 
 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 1.1 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และใน 5 คนนั้น จะเป็นอาจารย์ประจ า
เกิน 1 หลักสูตรไม่ได้ และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลามีการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27.3.1 
 1.2 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์              
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 
 1.3 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันอย่างน้อย 3 คน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27.3.2 
 1.4 อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ทั้งนี้ 
มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น 
 1.5 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระมี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  ข้อ 27.3.3 (1) 
 1.6 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27.3.3 (2) 
 1.7 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27.3.4 
 1.8 กรณีการศึกษาแผน ก ก าหนดให้การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาต้องเป็น
รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือวารสาร หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.9 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา                   
การค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน ในกรณีที่เป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท ให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที ่ ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน  
 1.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง หรืออย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน 
 1.11 ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา คือไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือให้หลักสูตรใช้งานได้ทันในปีที่ 6 
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2. บัณฑิต 
 2.1 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบวิจัย เพ่ือหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ 
 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นประโยชน์สาธารณะในการประชุม
วิชาการระดับชาติ วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
 

3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษา จัดท าระบบและกลไกการรับนักศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติและการด าเนินการ
และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาจากผลการประเมิน 
 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล และ
การให้ค าปรึกษาวิชาการ แนะแนว) จัดท าระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาน าไปสู่การ
ปฏิบัติและการด าเนินการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจากผล
การประเมิน 
 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้        
เพ่ือให้เกิดแนวโน้มการด าเนินการที่ดีขึ้น 
 

4. คณาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  4.1.1 มีระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่ เหมาะสม โปร่งใส น าไปสู่การ
ปฏิบัติการด าเนินการ มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์จากผลการ
ประเมิน 
  4.1.2 รับอาจารย์ใหม่คัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และของหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต 
  4.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
  4.1.4 ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะเวลา และกิจกรรมการด าเนินงาน
ตลอดจนก ากับดูแลและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ วางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชานิติศาสตร์   
เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  5.1.1 มีระบบและกลไก น าไปสู่การปฏิบัติการด าเนินการ มีการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
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  5.1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบ
หลักสูตร ควบคุมการก ากับการจัดการรายวิชาต่าง ๆ ให้มี เนื้อหาทันสมัยก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  5.1.3 บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นกับ
นักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการนักศึกษา และตลาดแรงงาน และเน้นการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน น าไปสู่การด าเนินการ มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.2.2 การก าหนดผู้สอน ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่
สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในรายวิชานั้น ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือสาขาที่
สัมพันธ์กันมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ทั้งนี้มี
ชั่วโมงการสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น 
  5.2.3 มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 
มคอ. 4) และการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.4 มีการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
  5.2.5 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดย ก าหนดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27.3.3 (1) 
   ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27.3.3 (2) 
   ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 27.3.4 
   กรณีการศึกษาแผน ก ก าหนดให้การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือวารสาร 
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน ในกรณีที่เป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท ให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
  5.2.6 สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 มีระบบ กลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน น าไปสู่การปฏิบัติการด าเนินการมีการ
ประเมินกระบวนการและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.3.2 จัดให้มีระบบการประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(assessment for learning) 
  5.3.3 จัดให้มีกลไกการประเมินนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินตนเองและมีการน าผล          
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as 
learning) 
  5.3.4 จัดให้มีกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้   
ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment for learning) 
 5.4 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  5.4.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นร้อยละของผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2 ) 
หมวด 7 ข้อที่ 7  ที่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตด าเนินการได้แต่ละปีการศึกษา โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 
  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อันได้แก่ ความพร้อมด้านกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์                
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น การจัดให้มีห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน 
ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์      
ที่เพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัย 
 6.2 จัดให้มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน                  
การเรียนรู้ และมีกระบวนการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่แล้ว 

      

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

     

13. อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................      
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 12 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 9 9 9 
 

เกณฑ์การประเมิน:  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว
บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 ประเมินโดยนักศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม 
 1.1.2 ประเมินโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาทุกภาคเรียน 
 1.2.2 ประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเรียนทุก 5 ปี 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับโลก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

จัดตั้งคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ทั้งนี้คณะกรรมการ
ประเมินควรเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน โดยผลการประเมิน
จะต้องผ่านการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเรียนทุก 5 ปี  

เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ววิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น และจัดท ารายงานเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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1. หมวดวิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
 COMPULSORY SUBJECTS  18 Credits 
 

 

 
 

7007911 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
         Legal Research Methodology  

                ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจัย การท าวิทยานิพนธ์หรือ 
สารนิพนธ์ทางนิติศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูลและแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายที่จะ 
ศึกษา ค้นคว้าสมมติฐานการวิจัย แนวความคิดทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา รวมทั้งวิธีการน าเสนอผลงาน 
ทางวิชาการ อันได้แก่ ศึกษาการตั้งประเด็นค าถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดล าดับความคิด วิธีการ 
น าเสนอ การท าเค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิง 
หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอ
งานทางวิชาการ ในประเด็นที่นักศึกษาสนใจจนสามารถพัฒนางานเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ 

Study principles methodology and the guidelines to conduct jurisprudences 
thesis or independent studies (IS). It will also guide students how to cite the 
information and ways to find legal issues in conducting legal research and to conclude 
research hypothesis. The course also guides students on research perceptions and 
theories, as well as provides a forum for students to present their research papers and 
prepare them for academic presentations. This includes practical guidelines on how to 
raise academic questions, prioritization of thoughts and presentation techniques, 
research paper layout, narrative and analytical summary writing, as well as reference 
formats. The course focuses on making students' researching skills and preparing them 
for academic presentation on the issues of their interests which could be developed 
into their thesis or independent studies (IS). 

7017001 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Public Law  

                ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชนวิวัฒนาการของปรัชญากฎหมาย 
แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดและทฤษฎีของ 
กฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์เรื่องหลักประชาธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ 
แนวความคิดเกี่ยวกับขอบเขต และการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ และนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน 
รวมทั้งศึกษา วิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย  

Study the definitions and classifications of public law, evolution of 

philosophy, perceptions and theories of public law in various periods, especially in 

modern times. It emphasizes the democracy, distribution of perceptions of scope and 

the exercise of state powers and juristic methods in public law including evolution and 

issues concerning Thai public law. 
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7027001 กฎหมายอาญาชั้นสูง 
Advanced Criminal Law 

3(3-0-6) 

                ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญา โครงสร้าง 
และความรับผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีและประเทศใช้ประมวล 
กฎหมาย แนวโน้มของพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวค าพิพากษาของศาลไทย เพื่อ
หาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

                Study the histories, philosophies, theories, and perceptions of criminal law, 

criminal penalties, legal structures and criminal liabilities of Common Law and Civil Law 

system in other countries. It will also provide students to learn the development of 

Criminal Law in several countries including Court Judgment in order to amendment to 

revise the law to accord with the current situation. 

 
7027002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Civil and Commercial Law  

                ศึกษาหลักพ้ืนฐานและทฤษฎีในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะต่างๆ เช่น บุคคล  
นิติกรรม หนี้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก ประกันภัย การขนส่ง และการพัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศที่ส าคัญ และโดยวิเคราะห์แนวค าสอนและ 
พิพากษา ตลอดจนปัญหาทั้งของไทยและของต่างประเทศ 

Study with basic principles and theories in Civil and Commercial Law, 
namely persons, juristic acts, obligations, properties, families, inheritances, insurances, 
transportations, and new developments in Civil and Commercial Law which compared 
to major principles of foreign laws. Students could analyze doctrines and judgments, as 
well as legal issues under Thai law and foreign law. 
 
7027003 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Criminal Procedure Law  

                ศึกษากระบวนการด าเนินคดีอาญาก่อนการพิจารณาคดี (Pre-Trial Process) โดยเน้น
เรื่อง การจับ ค้น และการควบคุมตัว การควบคุมการใช้อ านาจของพนักงานสอบสวน และการใช้
ดุลพินิจของ พนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การคุ้มครอง
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา และปัญหาเฉพาะเรื่องในกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลจนคดี      
ถึงท่ีสุด 

Study of the procedure of criminal law in prima facie cases due to 

arresting, searching, custody. The control of the exercise of powers of inquiry officials 

and the exercise of discretion by public prosecutors, roles of attorneys in the criminal 

judicial administrations, the protection of rights of offenders in criminal cases and 

particular problems concerning proceedings and final judgements. 
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7027004 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Criminal Justice  

                ศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบกับนานาประเทศระบบกฎหมาย      
คอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ อาทิ อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี การด าเนินคดีระบบไต่สวน         
และ ระบบกล่าวหา ทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานสากลในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น  
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักการไม่ด าเนินคดีซ้ า หลักสิทธิผู้ต้องหา หลักอ านาจนิติบัญญัติ
มอบหมายไม่ได้ หลักการแบ่งแยกอ านาจ เป็นต้น ตลอดจนศึกษาหลักปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และหลักการบัญญัติให้เป็นความผิด
อาญา 

Study on comparative criminal justice of nations which using Common Law 
and Civil Law system of worldwide for instance England, United States, France, Japan, 
Korea. This course also covers adversarial and an inquisitorial procedure, theories and 
principles of universal basic in the criminal judicial administrative such as human 
dignity, double jeopardy, right of offender, doctrine of non-dilatability of legislative 
power, distribution of power and universal declaration of human rights, international 
covenant on Civil and Political Right and the legislation of criminal offenses. 
 

2) หมวดวิชาเลือก 
    Elective Subjects 
  
7017002 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองช้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Constitution and Political Institution Law  

                ศึกษาปรัชญาและแนวคิด ทฤษฎี หลักการต่างๆ ที่ส าคัญ ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้ง แนวคิดเรื่องลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม แนวคิดใหม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ แนวคิดเรื่องการก าจัด           
อ านาจรัฐ ระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ ศึกษาและพัฒนาการของระบบการเมือง        
การปกครอง และสถาบันการเมืองทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วย 
รัฐและระบบการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะแนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม และแนวความคิด              
สังคมนิยม โดยเน้นการศึกษารูปแบบของรัฐบาล ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบประธานาธิบดี ระบบกึ่ง
ประธานาธิบดี ระบบรัฐสภา และระบบของประเทศสังคมนิยม โดยจะเน้นการวิเคราะห์รูปแบบของ
รัฐบาลแต่ละรูปแบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง      
ของไทย 

Study the philosophies, theories and significant principles of Constitutional 
Law especially perceptions on Constitutionalism, new eliminate state powers perceptions 
and the system of control the conflict of law with Constitution. This course will study 
and develop politics, regime and political institution of Thailand and other countries.    
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It also evolve the perceptions on politics and states such as presidential system, semi-
presidential system, parliamentary system and socialism. By focusing on analysis each 
of the form to study the problem of Thai Constitutional Law and Political Institutions. 

 

 

7017003 กฎหมายปกครองช้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Administrative Law  

                ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง ศึกษา 
ภารกิจของรัฐหลักการพ้ืนฐานในการจัดท าบริการสารธารณะ การจัดองค์กร และการบริหารองค์กร       
ของรัฐในรูปแบบต่างๆ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ทฤษฎีและหลัก
กฎหมายว่าด้วยการกระท าทางปกครอง ค าสั่งทางปกครอง กฎและมาตรการภายในฝ่ายปกครอง            
หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และหลักการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง 

Study histories and qualities of administrative branch and administrative 

law. It also study the basic principles of public services in establishing organizations 

and administration of bureaucracy in various forms, legality of the administrative acts, 

theories, and legal principles of administrative acts, administrative orders, and internal 

measures of the administrative branch, legal principles of administrative contracts, and 

principles to control and examine legality of the administrative acts. 

7017004 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง 
Advanced Administrative Procedure Law 

3(3-0-6) 

                ศึกษาข้อความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ข้อความคิด
ทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการพ้ืนฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดี ปกครอง 
เขตอ านาจศาลปกครอง  รูปแบบค าฟ้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้อง และการด าเนินกระบวนวิธี
พิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง การคุ้มครองชั่วคราว การพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดี 
ปกครองตามค าพิพากษา และการชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ทั้งนี้ โดยศึกษาและวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศ 

Study the fundamental perceptions of control about administrative action by 

judicial review, general principles of administrative litigation and system of administrative 

courts, jurisdiction of administrative courts, forms of administrative accusation, 

administrative court procedure, provisional protections, judgement including judgement 

execution of administrative procedure and adjudication also competence between courts. 

The course will encourage students to study and make comparative analysis of legal 

principles on administrative court procedure law between Thailand and the other 

countries. 
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7027005 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดช้ันสูง 3(3-0-6) 
 Civil Law (Advanced Contract and Tort Law)  

                ศึกษา ประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ 
ไม่เป็นธรรม ความส าคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึง 
องค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและ 
การสิ้นสุดผลของสัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด 
รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และ 
วิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

               Study the histories, theories and perceptions of Contract Law, the unfair 
contract terms as well as the importance and evolution of contracts in each legal 
system including significant elements of contract, conditions, the validity condition of 
interpretation, effectiveness, and termination of contract as well as the histories, and 
perceptions of tort law, the theoretical basis and infringement liability, burden of 
proof, defenses, remedy of injuries, perception and legal analysis on the appropriate of 
tort law of Thailand by comparing with other countries. 

7017005 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Labour Law  

                ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงาน นโยบายแรงงานของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ 
ลูกจ้าง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
กระบวนการระงับพิพาทแรงงาน สถานะทางกฎหมาย และบทบาทสหภาพแรงงานกฎเกณฑ์ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ความเกี่ยวพันของกฎเกณฑ์ดังกล่าวต่อโครงสร้างกฎหมายแรงงานในไทย 

Study the theories of labour, labour policy of relationship between 

employer and employee. It provides the law on labour protection, labour relation and 

Thai labour in foreign countries. This course also covers labour disputes settlement, 

legal states and the role of labour union, the rule of International Labour Organization 

(ILO) which is relate to structure of Thai Labour Law. 

7017006      กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน        3(3-0-6) 
 Government Administration Law  

                ศึกษาระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระเบียบบริหาร 
ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นการแบ่งเขตการปกครองกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ               
ที่เก่ียวข้อง 

Study about the Government Administration of Thailand since the past 
until the present including Central Government Administration and Local Government 
Administration as well as the demarcation of administrative district, law and all of rule 
is concerned. 
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7027006      กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง        3(3-0-6) 
 Advanced Law of Evidence  

                ศึกษากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในระบบคอมมอนลอว์และระบซีวิลลอว์ การศึกษา 
ถึงหลักเกณฑ์กฎหมายดังกล่าว ทั้งในทางคดีแพ่งและในทางคดีอาญาอย่างละเอียด โดยการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย ตลอดจนศึกษาจิตวิทยาในการสืบพยาน และการชั่งน้ าหนักพยาน 

Study about the Advanced Law of Evidence in Common Law and Civil 
Law. Then study thoroughly the rule of Law on civil and criminal cases by contrastive 
analysis with Thai Law including the psychology study on preponderance and hearing 
of evidences. 

7047001 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced International Trade Law  

                ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศจากความพยายามในการ 
จัดตั้ง “องค์กรการค้าสากล” (International Trade Organization) การมีข้อตกลงทางการค้าและ 
ภาษีในระบบของ GATT ไปจนถึงการก่อตั้งองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) 
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อาทิ หลักการไม่เลือกปฏิบัติ และ               
หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งและหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ รวมทั้งข้อตกลงและมาตรการ 
ทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน เช่น สินค้าเกษตร ศึกษา          
ระบบกฎหมาย และกลไกการระงับข้อผิดพลาดทางการค้าของ WTO โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ 
ประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นอ่ืนๆ ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย             
ของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

Study through evolution of the international trade law since the efforts to 
establish International Trade Organization, General Agreement on Tariff and Trade 
(GATT) and establishment of the World Trade Organization (WTO). It will study basic 
principles of International Trade Law, such as non-discrimination principle and Most-
Favored-Nation (MFN) and National Treatment (NT). The agreements and the measures 
of international trade law enforce on particular goods, such as agricultural products. 
The course guides students through the legal system and mechanism of trade dispute 
settlement of WTO, focusing on cases related to Thailand, the relation of international 
trade law to other issues that have been affected by Free Trade Area (FTA), such as 
the people's welfare and safety, environmental, and intellectual property protection. 



                                                                                                                                                      
มคอ.2  มรรพ. 

                                                         หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564    หน้า 54 

 

 

7047002 กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในภมิูภาคอาเซียน 3(3-0-6) 
 Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN  

                ศึกษาประวัติศาสตร์ของความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
ตลอดจนการกำเนิดขึ้นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community) ศึกษากรอบของกฎเกณฑ์การพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ดังที่
ปรากฏในทิศทางความร่วมมือของประชาคมสังคมวัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint) วิพากษ์กรณีศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน 
โดยเน้นให้นักศึกษามองเห็นปัญหาและผลกระทบทางกฎหมาย และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
เสนอความคิดในการพัฒนากรอบของกฎหมาย เพ่ือความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมโดยค านึงถึง
ปัจจัยต่างๆ ในภูมิภาค 

Study the histories of social and cultural cooperation in ASEAN, as well as the 

emergence of the ASEAN Socio-Cultural Community, framework of the human-centered 

ASEAN development emerge in the direction of ASEAN Socio-Cultural Community 

Blueprint, through critical reviews of case studies related to social and cultural issues in 

ASEN and emphasize the legal issues and impacts, and initiatives for recommendation 

under legal framework for social and cultural cooperation and take into account 

various factors in the region. 

7057001 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Environmental Law  

                ศึกษาทฤษฎีและหลักกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหา 
มลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
ของเสียอันตราย หรือวัตถุอันตราย ตลอดจนการศึกษาถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความ 
เสียหายที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องศึกษากฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการ 
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) การจัดการพ้ืนที่พิเศษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ มาตรการในการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนอำนาจหน้าที่ขององค์กรและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

Study the theories and other principles are relate to the management, 
prevention, alleviation and resolution of pollution problems, including water pollution, 
air pollution, noise pollution, vibration, garbage, refuse, dangerous wastes and dangerous 
articles along with the compensation claim for damages with aforementioned. In addition 
to principles and laws concern in management of special areas, in particular, 
environmental protection areas and pollution control zones, measures for promoting the 
environment conservation as well as powers and duties of organizations and competent 
officials are concerned with the promotion and maintenance of the environmental 
quality. 
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7067001      กฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งเปรียบเทียบ        3(3-0-6) 
 Comparative Civil Procedure Law  

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่ใช้ระบบ
คอมมอนลอว์ของระบบซีวิลลอว์ เขตอ านาจศาล องค์คณะผู้พิพากษา และอ านาจของผู้พิพากษานาย
เดียว เขตอ านาจศาลในคดีแพ่ง การคัดค้านอ านาจและหน้าที่ศาล การนั่งพิจารณา รายงานและส านวน
ความ ค าคู่ความ เอกสารค าพิพากษาและค าสั่ง ค่าฤชาธรรมเนียม วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การ
พิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อน
พิพากษา การบังคับตามค าพิพากษาและค าสั่งศาล 

Study on Comparative Civil Procedure Law of Thailand with others 
Countries which use Common Law and Civil Law, related to the power of judges at 
different levels, jurisdiction and competency of courts, judgments and competency of 
judges, and jurisdiction, challenge of judges, powers and duties of courts; hearings, 
memorandums and filling, parties, filing and service of pleadings and documents, 
judgments and orders, procedural fees, procedures for petty cases, procedures in case 
of default and arbitration, procedures in the Appeal Court and the Supreme Court, 
execution of judgments and orders. 

7067002      กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการและล้มละลาย        3(3-0-6) 
 Bankruptcy and Business Reorganization Law  

                ศึกษาวิวัฒนาการ ทฤษฎี และหลักการฟื้นฟูกิจการและการล้มละลาย ความจ าเป็นที่ต้อง
มีการฟ้ืนฟูกิจการ ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโดยรวม ขั้นตอน วิธีการฟ้ืนฟูกิจการ ศึกษาคดีล้มละลาย  
ปัญหากฎหมาย และวิธีปฏิบัติที่ส าคัญเกี่ยวกับคดีล้มละลาย บทบาทของผู้ล้มละลาย เจ้าหนี้ผู้เป็น
โจทก์ เจ้าพนักงานผู้พิทักษ์ทรัพย์ ปัญหาเกี่ยวเนื่องระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว และการพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด ปัญหาและผลกระทบต่อการปลดจากการเป็นผู้ล้มละลาย 

Study about evolution, theory and principle of Bankruptcy and Business 
Reorganization of the necessity of rehabilitation, relation of overall economy, process 
and procedure of rehabilitation study on law problems and the significant practice on 
bankruptcy cases including the role of bankrupt, creditor plaintiff and receivers as well 
as the problems about the interim and absolute receiverships and also the release of 
bankrupt effects. 

7067003      กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ        3(3-0-6) 
 Comparative Family and Succession Law  

                ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และบรรพ 6 ว่าด้วยครอบครัวและ
มรดก เปรียบเทียบกับกฎหมายครอบครัวและมรดกในระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์ของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

Study to Civil and Commercial Code about book 5 and 6 on Family and 
Succession compare with Comparative Family and Succession Law in Common Law 
and Civil Law including others ASEAN countries. 
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3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  (แผน ก(2)) 

 
4) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  (แผน ข) 

7067004      กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช้ันสูง        3(3-0-6) 
 Advanced Property and Real Estate Law  

                ศึกษารากฐานกฎหมายทรัพย์สิน ความเป็นมาและหลักทั่วไปในการประกอบธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาและการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ การเงิน การประเมินค่า การตลาด 
การบริหารงานขาย การออกแบบ และการบริหารงานก่อสร้าง กฎหมายเกี่ยวกับอาคาร อาคารชุด ที่ดิน 
การจัดสรรที่ดิน การถือกรรมสิทธิ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

Study about the fundamental property, history and general principle of 
real estate business as well as the real estate project administration and development 
including finance, valuation, marketing, selling management, construction management 
and design and also study to building law about condominium, land, land subdivision, 
ownership and other law is concerned about the real estate development. 

7007911      วิทยานิพนธ์             12 

 Thesis  

                การสร้างโครงการวิจัยและการด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา 
นิติศาสตร์ เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับนิติศาสตร์ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือ 
เผยแพร่จริยธรรมในการท าวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

A thesis requires a creation of a research project and a conduct of research 
leading to a new body of knowledge in the field of law. Students are required to write 
a thesis in law and present it. The research is also required to be written and academic 
of morality researcher. 

7007951     การศึกษาค้นคว้าอิสระ          6 

 Independent Study  

                ศึกษากฎหมายในหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแบบ
ตัวต่อตัว เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกท าโครงการวิจัยสร้างสรรค์หรือกรณีศึกษาได้ด้วย
ตนเอง โดยต้องเสนอเอกสารประกอบการศึกษาวิจัยและน าเสนอด้วยปากเปล่าให้อาจารย์ได้ประเมินผล 

A legal study on topics that are of interest to students under the guidance 
of an advisor, one by one, to open an opportunity for students to select a creative 
research project or case study by himself; the student must present a paper that is 
complementary to his study or research plan and an oral presentation for evaluation 
by the advisor. 
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5) หมวดวิชาเสริม  (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

7007001     ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 
 English For Lawyer  

                การอ่านจับใจความบทอ่านภาษาอังกฤษด้านนิติศาสตร์ โดยเน้นหน้าที่ของคำศัพท์และ 
ส านวน ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเขียนทางกฎหมาย 

Reading and comprehension of legal texts with emphasis on the function 
of English vocabulary, idioms and expressions, grammar and punctuation to facilitate 
comprehension of English texts. 

7007971 สัมมนาหลักจริยธรรมและหลักวิชาชีพกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Seminar on Morality and Legal Profession Principles  

                อภิปราย สัมมนา และวิเคราะห์วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของ            
นักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท วินัย อุดมคติ องค์กร และการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

Discussion, seminar and analysis evolution of legal professions functions 

and employments of any branch, ethics, disciplines, ideals, organizations and the legal 

profession controls. 
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ภาคผนวก ข 

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1.  นายศิริโรจน์  รัฐประเสริฐ 

      Mr.Siriroj  Rathprasert  

 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 

 1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 

ปริญญาเอก Diplôme d’Études 
Doctorales (Droit) 

Université de Paris II  
(Panthéon-Assas), France 

2552 

ปริญญาโท Diplôme Supérieur de 
l’Université (Droit Pénal) 

Université de Paris II  
(Panthéon-Assas), France 

2546 

ปริญญาโท สังคมศาสตรมหาบัณฑิต 

(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย 2543 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย 2540 

 1.3 ผลงานทางวิชาการ 
  1.3.1 ต ารา หนังสือ  
  - 
  1.3.2 บทควาทางวิชาการ 

- ปิติผล อุทัยแพน และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ. (2560). การแก้ปัญหากฎหมายในการ
น าสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ไปใช้เป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในโครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน. เป็นผลงานทางวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจ าปี 2561. วันที่ 4 พฤษภาคม 2561, 868 – 878. 
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

 - นามบัญญัติ มะโรตระกูล และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ (2560). การให้ข้อมูลที่ส าคัญ
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระท าผิดในคดียาเสพติด. วารสารวิชาการเฉลิม
กาญจนา. 4(2), กรกฎาคม – ธันวาคม 2560, 371 – 377. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai journal Citation (TCI) กลุ่มท่ี 2) 

 - ฉัตรแก้ว  ยิ่งศักดิ์มงคล และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ (2560). ปัญหามาตรการควบคุม
การลักลอบค้าสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเมทแอมเฟตามีน : ศึกษากรณี ซูโดอีเฟดรีน. วารสารวิชาการ
เฉลิมกาญจนา. 4(2), กรกฎาคม – ธันวาคม 2560, 365 - 370. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai journal Citation (TCI) กลุ่มท่ี 2) 
 

 1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี  มีวิชาที่เคยสอน  
  ระดับปริญญาตรี : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎหมายอาญาภาคทั่วไป/
กฎหมายอาญาภาคความผิด 
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  ระดับปริญญาโท : ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง/กฎหมาย
อาญาชั้นสูง/ปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง/สัมมนากฎหมายอาญา/สัมมนากฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติ ธรรมทางอาญา/วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิส ระ/การสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) 
  ระดับปริญญาเอก : วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์/กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ/
ดุษฎีนิพนธ์/การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 

 1.5 ภาระงานสอน 
  ระดับปริญญาตรี 

0163003   ภูมิคุ้มกันการทุจริต    3 หน่วยกิต 
7011001   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย  3 หน่วยกิต 
7044001   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  2 หน่วยกิต 
7074003   ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  2 หน่วยกิต 
2063301   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  3 หน่วยกิต 

  ระดับปริญญาโท 

  7007911   ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย    3    หน่วยกิต 
  7027001   กฎหมายอาญาชั้นสูง     3    หน่วยกิต 
  7027004   กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ  3    หน่วยกิต 
  7017002   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง  3    หน่วยกิต 
  7007991   วิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
  7007951   การศึกษาค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต 
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2. นายวิศิษศักดิ์ เนืองนอง 
    Mr.Visitsak  Nueangnong 
 

2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
 

2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Law) Dr. Babasaheb Ambedkar 

Marathwada University, India 
2560 

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไทย 2555 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 

ไทย 

2553 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการ  

  2.3.1 ต ารา หนังสือ 
  - 

2.3.2 บทความทางวิชาการ  
 - วิศิษศักดิ์ เนืองนอง. (2562). กฎระเบียบและการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาทางเศรษฐกิจ: วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์
และสังคมท้องถิ่น, 3 (1), เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562, 71-93.   
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai journal Citation (TCI) กลุ่มท่ี 2)                                                                  
 - Visitsak Nueangnong, Athidtaya Pokkasut. (2019). Technology Transfer Vis-à-vis 
artificial Intelligence. Sumedha Journal of Management, 8(.3), July-September 2019, 
399-407.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (www.cmrcetmba.in))                                                         
 - Visitsak Nueangnong, Abdulrahman Abdo Shawqi Subih. (2 0 1 9 ). Indian and 
Egyptian criminal Justice systems with special reference to the courts structure. 
International Journal for Research in Law, Volume 4 Issue 3, April 2019, 98-111. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (http://ijlr.org)) 
 - Visitsak Nueangnong, Abdulrahman Abdo Shawqi Hasan Subih and Hamood 
Mohd. Al-Hattami. (2020). The 2020’s world deadliest pandemic: Corona Virus (COVID-
19) and International Medical Law (IML). Cogent Social Sciences, Volume 6, 11 
September 2020. (Online).  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (https://www.tandfonline.com)) 

 
2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 2 ปี 
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2.5 ภาระงานสอน 
  ระดับปริญญาตรี 
 2061301 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์     3   หน่วยกิต 

 7012005 เอกเทศสัญญา 2      3   หน่วยกิต 

 7033004 กฎหมายปกครอง 2     3   หน่วยกิต 

 7072001 นิติปรัชญา      3   หน่วยกิต 

 7044005 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและ 

    ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน   3   หน่วยกิต 

 7044014 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ    3   หน่วยกิต 

 7023001 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา    3   หน่วยกิต 

  7053001 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1    3   หน่วยกิต 

  7053003 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2    3   หน่วยกิต 

  7053002 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1    3   หน่วยกิต 

  7053004 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2    2   หน่วยกิต 

  7054001 กฎหมายลักษณะพยาน     3   หน่วยกิต 

  7044002 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล 3   หน่วยกิต 

  0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน    3   หน่วยกิต 

  7072001 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย    2   หน่วยกิต 

  0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต     3   หน่วยกิต 

  ระดับปริญญาโท 

 7007911    ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย     3   หน่วยกิต 
 7027001    กฎหมายอาญาชั้นสูง      3   หน่วยกิต 
 7027003    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง     3  หน่วยกิต 
 7057001    กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง     3   หน่วยกิต 

 7007991    วิทยานิพนธ์      12  หน่วยกิต 
 7007951    การศึกษาค้นคว้าอิสระ      6  หน่วยกิต 
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3. นายภูวดล  ด าสนิท 
   Mr. Puvadol  Damsanit 
 

 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
 

 3.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 

ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ไทย 2561 

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยตาป ี, ไทย 2557 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 
ไทย 

2552 

 
 3.3 ผลงานทางวิชาการ 
  3.3.1 ต ารา หนังสือ  
  - 
  3.3.2 บทความทางวิชาการ 
  - ณภวัต ลือดารา, ชัยยะพิพัฒฐ์ ดีละม้าย, ภูวดล ด าสนิท และ พีรพล สินมา. (2563). 
กฎหมายกับการเข้าสู่อาชีพและการปรับตัวของหญิงอาชีพขายบริการทางเพศ. เป็นผลงานทางวิจัย 
ที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 หัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือ
สุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” จังหวัดตาก. วันที่ 29 พฤษภาคม 2563, 381-387. 
(ผลงานทางวิจัยที่ไดน้ าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
  - จุฑารัตน์ กันทอง, ชัยยะพิพัฒฐ์ ดีละม้าย, ภูวดล ด าสนิท, เจษฎา คงรอด และพีรพล 
สินมา. (2563). การป้องกันและปราบปรามการกระท าละเมิด : ศึกษากรณีเครื่องหมายทางการค้า.  
เป็นผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  ครั้งที่ 6 หัวข้อ 
“นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” จังหวัดตาก. วันที่ 29 พฤษภาคม 2563, 324-334. 
(ผลงานทางวิจัยที่ไดน้ าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
  - สมพร สุรีมิตร, ชัยยะพิพัฒฐ์ ดีละม้าย, ภูวดล ด าสนิท, บรรจง วงศ์สุนะ และพีรพล 
สินมา. (2563). ปัญหาทางกฎหมายการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ. 
เป็นผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  ครั้งที่ 6 หัวข้อ 
“นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” จังหวัดตาก. วันที่ 29 พฤษภาคม 2563, 345-350. 
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
  - สมพร สุรีมิตร และภูวดล ด าสนิท. (2563). กฎหมายกับการจัดการแรงงานข้าม
ชาติสัญชาติเมียนมาในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก. เป็นผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 6 หัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” 
จังหวัดตาก. วันที่ 29 พฤษภาคม 2563, 373-380. 
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
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  - ภูวดล ด าสนิท, ศลทร คงหวาน และเจษฎา คงรอด. (2563). กฎหมายกับการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพื้นที่ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่. เป็นผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ครั้งที่ 6 หัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” จังหวัดตาก. วันที่ 29 พฤษภาคม 2563, 
420-428. 
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  3  ปี มีวิชาที่เคยสอน 

 ระดับปริญญาตรี : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เบื้องต้น/กฎหมายอาญาเบื้องต้น/
กฎหมายลักษณะพยาน 

 ระดับปริญญาโท : ทฤษฎีและหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/กฎหมายภาษีอากร
ชั้นสูง/ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 

  
3.5 ภาระงานสอน 

  ระดับปริญญาตรี 
0163003    ภูมิคุ้มกันการทุจริต   3 หน่วยกิต 
7053001    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3 หน่วยกิต 
2064301    กฎหมายลักษณะพยาน   3 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท 
  7017003 กฎหมายปกครองชั้นสูง   3 หน่วยกิต 
  7017001 กฎหมายมหาชนชั้นสูง   3 หน่วยกิต 
  7007911 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย  3  หน่วยกิต 
  7007991 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
  7007951 การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
  7007971 สัมมนาหลักจริยธรรมและหลักวิชาชีพ 3 หน่วยกิต 

    กฎหมาย 
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4. นายอุลิช ดิษฐปราณีต 

     Mr. Ulit  Distapaneet 
 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ (กฎหมายสังคม) 
 

 4.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปีพ.ศ. 

ปริญญาเอก Degree of Doctor of 
Philosophy (Education) 

Sardar Patel University, India 2544 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต     
(การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2542 

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายภาคพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ไทย 2547 

ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สถาบันเนติบัณฑิตยสภา, ไทย 2529 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ไทย 2527 

 
 4.3 ผลงานทางวิชาการ 
  4.3.1 ต ารา หนังสือ  
  - อุลิช ดิษฐปราณีต. (2561). หลักวิชาชีพและการว่าความในศาล. คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. พิมพ์ครั้งที่ 1. จันทบุรี.    
275 หน้า. อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5  มิถุนายน 2563. 
(ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว) 
  4.3.2 บทความทางวิชาการ 
  - ชญานาภา ลมัยวงษ์, อาทิตยา โภคสุทธิ์, วิศิษศักดิ์ เนืองนอง และอุลิช ดิษฐปราณีต. 
(2562). ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ IPOA-IUU ที่มีผลกระทบต่อการท าประมงพื้นบ้าน: 
กรณีศึกษา ชุมชนประมงพ้ืนบ้านต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. เป็นผลงานทางวิจัย
ที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี. วันที่ 19 ธันวาคม 2562, 425-435.  
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
  - อาทิตยา โภคสุทธิ์, อุลิช ดิษฐปราณีต , สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี และวิศิษศักดิ์          
เนืองนอง. (2563). ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ. วารสารสุทธิปริทัศน์, 34 (112) 
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563, 180-198. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2) 
  - อาทิตยา โภคสุทธิ์ และอุลิช ดิษฐปราณีต. (2563). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของนักศึกษา             
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 16 (1) 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563, 51-64. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2) 
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 4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 29  ปี 
 

 4.5 ภาระงานสอน 
  ระดับปริญญาตรี 
  7083001         การว่าความและศาลจ าลอง  3 หน่วยกิต 

7073001         หลักวิชาชีพนักกฎหมาย   3 หน่วยกิต 
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต   3 หน่วยกิต 
7021001 กฎหมายอาญา 1 บทบัญญัติทั่วไป  3 หน่วยกิต 
8001007 กฎหมายจริยธรรมสื่อสารมวลชน  3 หน่วยกิต 
7023001         อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  3 หน่วยกิต 
7034021 กฎหมายสิ่งแวดล้อม   3 หน่วยกิต 
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  3 หน่วยกิต 
7072001 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  3 หน่วยกิต 
7032002 กฎหมายรัฐธรรมนูญ   3 หน่วยกิต 
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5. นางสาวอาทติยา โภคสุทธิ ์
    Miss. Athidtaya Pokkasut 
 
 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
 

 5.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย 2560 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย 2558 
 
 5.3 ผลงานทางวิชาการ 
  5.3.1 ต ารา หนังสือ  
   - 
  5.3.2 บทควาทางวิชาการ 

  - ชญานาภา ลมัยวงษ์, อาทิตยา โภคสุทธิ์, วิศิษศักดิ์ เนืองนอง และอุลิช ดิษฐปราณีต. 
(2562). ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ IPOA-IUU ที่มีผลกระทบต่อการท าประมงพื้นบ้าน : 
กรณีศึกษา ชุมชนประมงพ้ืนบ้านต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. เป็นผลงานทางวิจัย
ที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี. วันที่ 19 ธันวาคม 2562 , 425-435.  
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
  - อุลิช ดิษฐปราณีต, อาทิตยา โภคสุทธิ์ , สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี และวิศิษศักดิ์        
เนืองนอง. (2562). ปัญหาการก าหนดเงื่อนไขและการเบิกสิทธิประโยชน์ชราภาพตามพระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม พ.ศ. 2533. เป็นผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย        
ร าไพพรรณี ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี. 
วันที่ 19 ธันวาคม 2562, 445-449.  
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
  - อาทิตยา โภคสุทธิ์ , อุลิช ดิษฐปราณีต, สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี และวิศิษศักดิ์       
เนืองนอง. (2563). ปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ. วารสารสุทธิปริทัศน์, 34 (112) 
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563, 180-198. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2) 
 

 5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  4  ปี 
 

 5.5 ภาระงานสอน 
  ระดับปริญญาตรี 

7012005 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2   3 หน่วยกิต 
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต   3 หน่วยกิต 
8001007 กฎหมายจริยธรรมสื่อสารมวลชน  3 หน่วยกิต 
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7064001 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  2 หน่วยกิต 

0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  3 หน่วยกิต 
7033004 กฎหมายปกครอง 2   3 หน่วยกิต 
7032001 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น   2 หน่วยกิต 
7032005 กฎหมายปกครองท้องถิ่น   3 หน่วยกิต 
7012003   กฎหมายลักษณะละเมิดจัดการ      3 หน่วยกิต 
  งานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 
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ภาคผนวก ค                                                                                                     
             

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ที่ 1610/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะนิติศาสตร์ 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่ 2107/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

- ค าสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 005/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับแก้ไข
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

- ค าสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 009/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับแก้ไข
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (เพ่ิมเติม) 

- ค าสั่งคณะนิติศาสตร์  ที่ 017/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

- ข้อเสนอแนะคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต                 
- สรุปผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

******************* 
 

ประเด็นวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่     
1. โครงสร้างหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. การสอบค าผิด 

 

ประเด็นที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  มีความสอดคล้องกับมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดรวมถึงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือกและการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการใน
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 และ ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งอยัการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
 
ท่านสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ  ต าแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
“ในเรื่องของการรับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่ามีคุณสมบัติ
ในการสอบผู้พิพากษาหรือไม่ ให้พิจารณาตามหลักการคือจะมีการรับรองหลักสูตรก็ต่อเมื่อมีมหาบัณฑิต
จบการศึกษา ยื่นสมัครสอบ และขอให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และคณะกรรมการอัยกา
รับรอง” 
 

ปัจจุบันคณะกรรมการตุลาการมีคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ที่มีอ านาจหน้าที่  
1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษาตามระเบียบฯ 
2. เทียบรายวิชาในการสอบให้ตรงตามระเบียบ 

      โดยเบื้องต้นได้ตรวจสอบแล้วพบว่า วิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับรายวิชาที่
เรียนสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 

1. มีกฎหมายทั่วไป 
2. มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4 วิชา หรือ กฎหมายแพ่งรวมกฎหมายอื่น 4 วิชา 

          3.   มีกฎหมายลักษณะพยาน หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง หรือ กฎหมายล้มละลาย 
 ดังนั้น โดยการพิจารณาการจัดท าหลักสูตรไม่ติดใจ แต่ตั้งข้อสังเกตกรณีที่หลายมหาวิทยาลัยที่
ไม่ผ่าน และไม่ได้รับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยที่ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มาจาก 4 ส่วน 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
2. โครงสร้างอาจารย์ไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา 
3. คุณสมบัติของอาจารย์ไม่ได้จบตรง เป็นเพียง ดร.กิตติมศักดิ์ 
4. หลักสูตรมีชื่ออาจารย์ผู้สอน แต่ไม่ได้มาสอนจริงตามที่ระบุในหลักสูตร 
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ท่าน ดร.น้ าแท้  มีบุญสล้าง  ต าแหน่งอัยการจังหวัด ประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
 1. หลักสูตรที่ออกแบบมานี้สอดคล้องกับการเป็นนักกฎหมายในปัจจุบัน คือ นักกฎหมายของ
ภาครัฐและนักกฎหมายชุมชน 
 2. พิจารณาโครงสร้างหลักสูตรเห็นว่า หลักสูตรสอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุ
เป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 
 3. การเรียน รายวิชากฎหมายหมาชน ควรเรียนก่อน รายวิชาวิปกครองเป็นการวางแผนที่
ถูกต้อง 
 4. ให้ข้อคิดเห็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป คือ มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นเรื่อง
สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 5. เรื่องคุณธรรมในวิชาชีพเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะปัจจุบันปัญหาที่พบในกระบวนยุติธรรมที่
เป็นอุปสรรคมากกว่าความรู้คือเรื่องคุณธรรมในวิชาชีพ 
 
อาจารย์ พ.ต.ท.สมเจตน์  พลอยจั่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายมหาชน 
 1. สาระส าคัญของโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 2. ส าหรับรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง ควรแยกกับรายวิชากฎหมายพยาน
ชั้นสูง 
 3. ควรใส่ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไปด้วย 
 
ประเด็นที่ 2 ข้อเสนอแนะเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุนทรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 1. ควรก าหนดแนวทางในการหาผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. หลักสูตรจะต้องผ่านสภามหาวิทยาลัย ผ่านมติ กบ. ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก ากับดูแล
วิชาคุณธรรมจริยธรรม ไม่ควรเป็นวิชาเลือก เห็นควรเปลี่ยนเป็นวิชาบังคับ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  มาสุปรีด์  ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
 การไม่ใส่ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้แสดงให้เห็นว่าต้องการให้หลักสูตรผ่าน ส่วนรายชื่อ
อาจารย์ยังไม่มีเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความส าคัญและมีผลต่อมาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 ค่อนข้างเข้มข้นในการเปิดหลักสูตรปริญญาโท ดังนั้น ควรตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย ์ประจ า
หลักสูตรด้วย 

                
ประเด็นที่ 3 การตรวจสอบค าผิด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  มาสุปรีด์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
 1. แก้ไขในเรื่องของการใช้ค า เช่น ASEAN 
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 2. วิชาสัมมนาวิชาชีพกฎหมาย ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในเรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง และพิจารณาให้ถี่ถ้วนในค าอธิบายรายวิชาดังกล่าว 
 3. ควรเน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
 4. หน้า 9 ปรับแก้ให้เป็นข้อ 2.3.1 / 2.3.2 
 5. หน้า 6 ข้อ 5.4 ค าว่า “เอง” ให้เปลี่ยนเป็นค าว่า โดยตรง 
 6. หน้า 6 ข้อ 6 ให้แก้ไขให้ถูกต้อง เป็น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 7. หน้า 10 ตรวจสอบ ค าว่า หมวดเอก หรือ หมวดเฉพาะ 
 8. หน้า 12 หมวดวิชามหาชน แก้เป็น หมวดวิชากฎหมายมหาชน 
 9. หน้า 20 ข้อ 5.3 เปลี่ยน แผน ข เริ่มท าการค้นคว้าอิสระแทน การเริ่มท าวิทยานิพนธ์ 
 10. ข้อสังเกต ให้ดูเรื่องการพิมพ์ผิด โดยการใช้วิธีการ Triple Check โดยไม่ซ้ าคน และใช้ไม้
บรรทัดทาบเพ่ือกรองค าผิด 
 
ศาสตราจารย์ ดณ.คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด 
 1. ชื่อวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานชั้นสูง ควรตัดค าว่า 
“พยานหลักฐานชั้นสูง” ออก 
 2. ค าอธิบายรายวิชากฎหมายลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิดชั้นสูง ให้ยึดตามแบบ NIDA 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 3. “หลักสุจริต” เป็นเรื่องส าคัญมากของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกฎหมายเยอรมันมาตรา 
242 ใช้ค่อนข้างมาก แต่ในประเทศไทยยังมีการจัดการเรียนการสอนน้อย 
 4. แผนการศึกษาไม่ม ีสาขาที่ชัดเจน ดังนั้นควรมีสาขามหาชน 
 5. ในรายวิชากฎหมายอาญาชั้นสูง ควรเอาค าอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต             
มาใช้ 
 
ท่านสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ ต าแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
 1. หน้า 24 การเขียนยึดค าว่าศาลรัฐธรรมนูญ อาจจะไม่เพียงพอควรเชื่อมกับองค์อ่ืนๆด้วย เช่น 
ศาลอ่ืนๆ 
 2. สัมมาวิชาชีพ ควรเขียนค าอธิบายรายวิชายึดหลายองค์กร 
 3. หน้า 24 ค าว่า ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ให้ ควรเปลี่ยนเป็น ให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บริการ
ชุมชน ช่วยเหลือท้องถิ่น เมื่อมีการปรับกลยุทธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 4. หน้า 6 ข้อ 8.1 ตัดค าว่า ศาลแรงงานเพราะอยู่ภายใต้ศาลยุติธรรมแล้ว 
 5. ข้อ 8.3 ควรเปลี่ยนต าแหน่งเป็น นายทหารพระธรรมนูญ 
 6. วัตถุประสงค์ข้อ 3 ให้เปลี่ยน การตีความกฎหมาย เป็น มีความซื่อสัตย์และน ากฎหมายไปใช้
อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ 
 7. หน้า 26 แก้ค าว่า หน่อยงาน เป็นหน่วยงานให้ถูกต้อง 
 8. หน้า 25 ค าว่า ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาประเด็นข้อกฎหมาย ควรใช้ค าว่า 
วิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริง และปรับกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง 
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สรุปผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบสอบถามซึ่งมี
ลักษณะของค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด โครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ และสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่  2 เป็นแบบส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลข้อมูล 
ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี 
 

                                                                                                                                                                                    

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 67 คน 
 ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
หญิง 34 50.75 

ชาย 33 49.25 

รวม 67 100.00 

  
 จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
50.75 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.25 
 
ตารางที่ 1.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
16 – 25 ปี 35 52.24 

26 – 35 ปี 20 29.85 

36 – 45 ปี 11 16.42 

46 – 60 ปี 1 1.49 

60 ปี ขึ้นไป 0 0 

รวม 67 100.00 
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 จากตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 52.24 รองลงมา มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.85 อายุระหว่าง 36 – 45 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 16.42 และอายุระหว่าง 46 – 60 คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามสถานะ 

สถานภาพ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
นิสิตระดับปริญญาตรี 33 49.25 

ทนายความ 18 26.87 

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเอกชน 4 5.97 

ข้าราชการท้องถิ่น 2 2.99 

ช้าราชการพลเรือน 10 14.93 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 67 100.00 

 
 จากตารางที่ 1.3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 49.52 รองลงมาเป็นทนายความ คิดเป็นร้อยละ 26.87  ข้าราชการพลเรือน คิดเป็นร้อยละ 
14.93 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเอกชน คิดเป็นร้อยละ 5.97 และข้าราชการท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 
2.99  
 
ส่วนที่ 2 แบบส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี 
 
 ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ในประเด็นความต้องการ             
ศึกษาต่อ 
  

ความต้องการศึกษาต่อ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 9 13.43 

หลักสูตรปริญญาโท 54 80.60 

หลักสูตรปริญญาเอก 4 5.97 

รวม 67 100.00 

 
 จากตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร
ปริญญาโทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.60 รองลงมาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต คิดเป็น              
ร้อยละ 13.43 และหลักสูตรปริญญาเอก น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.97 
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ภาคผนวก ง                                                                                                     
             

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 

- ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

- ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
รับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2564 

- บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างส านักงานศาลปกครอง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี  
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