
บทที่  1 
        บทนํา 
 

1.1  ความเปนมา 
 ในป  พ.ศ.  2547  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ได
เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)  เพื่อตอบสนองความตองการศึกษาวิชาชีพกฎหมาย
ของบุคลากรในทองถ่ิน  ทั้งหนวยงานราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูประกอบอาชีพอิสระ  
และประชาชนทั่วไป 
 การจัดการเรยีนการสอนในระยะเริ่มแรก  ไดเปดสอนในภาคพิเศษ ( เสาร – อาทิตย ) กอน  
มี อาจารยประดิษฐ  โสมณวตัร  เปนหวัหนาโปรแกรมวชิาคนแรก 
 ปจจุบัน ( ป  2548 )  โปรแกรมวิชาไดเปดรับนักศึกษาแลว  2  รุน  มีนักศึกษา  140  คน  
และมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  ประกอบดวย 
 ผศ.ปรีชา  ธรรมวินทร  หัวหนาโปรแกรมวิชา 
 นายประสิทธิ ์  คะเลรัมย  กรรมการ 
 นายประดิษฐ  โสมณวัตร  กรรมการ 
 นายพงศพฒัน  รัตนพันธ  กรรมการ 
 นายทองพูล  แสงคํา   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวปริฉัตร  ภูจิตร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

1.2  ปรชัญา 
 เนนวิชาการ  เชี่ยวชาญวิชาชพี  บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม 
 

1.3  วิสัยทัศน 
 โปรแกรมวิชานิติศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตเพื่อเปน 
นักกฎหมายทีม่ีความรูความสามารถบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม 
 

1.4  พันธกจิ 
 
 

       1)  จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหมีการประกันคณุภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
       2)  จัดการเรียนการสอน  โดยมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและคุณธรรมเพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 



      3)  สงเสริมใหมีการทําวิจยัดานกฎหมายอันจะเปนประโยชนตอการพฒันาชุมชนและ
สังคม 
      4)  บริการวิชาการดานกฎหมายแกประชาชนในทองถ่ิน 
      5)  สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

1.5  วัตถุประสงค 
 

 1)  เพื่อผลิตบุคลากรทางดานนิติศาสตร  ใหมีความรูความสามารถและประสบการณทาง
กฎหมายแขนงตางๆ  และสามารถนําความรูความสามารถที่ไดรับไปประยุกตใชใหเหมาะสมกบั
ทองถ่ินในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ิน  อันจะมสีวนชวยใหทองถ่ินสามารถดําเนินการและ
ตัดสินใจในกจิการของทองถ่ินไดเองอยางมีประสิทธิภาพ 
 2)  เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานนติิศาสตรใหมคีุณธรรม  จริยธรรม  และจติสํานึก
สาธารณะรับผิดชอบตอสังคม  โดยการชวยปกปองพิทกัษและรักษาสิทธิประโยชนของประชาชน
สวนรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งการชวยเหลือผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น  ตลอดจนม ี
ความรับผิดชอบตอการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประเทศตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 3)  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่อยูในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือในสาขาวิชาชีพตางๆ  ให
มีความรูความสามารถและประสบการณทางกฎหมาย  ตลอดจนฝกฝนใหสามารถใชวิชากฎหมาย
อยางถูกตองเหมาะสมแกกรณี  โดยรูจักใชเหตุผล  เขาใจสาระสําคัญและเจตนารมณของกฎหมาย
ตามหลักนิติธรรม 
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บทที่  2 
มาตรฐานดานทรัพยากร 

 

 
 โปรแกรมวิชานิติศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีความมุงมั่นที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมายที่ดี  
ฉะนั้นจึงไดกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขาศึกษาในโปรแกรมวิชานิติศาสตร  ดังนี้ 
 

2.1  คุณสมบตัิของผูเขาศึกษา 
 

 1)  ตองเปนผูที่มีความรูสอบไลไดไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 
 2)  ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคสําคัญรายแรงซึ่งเปนที่สังคมรังเกียจและเปนโรคที่
เปนอุปสรรคตอการเรียน 
 3)  มีความประพฤติเรียบรอย  ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 4)  คุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครกําหนด 
 

2.2  กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
 ดําเนินการตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 

2.3  หลักสูตร 
 

 2.3.1  จุดประสงคเฉพาะ 
1)  เพื่อผลิตบุคลากรทางดานนิติศาสตร  ใหมีความรูความสามารถและประสบการณ

ทางดานกฎหมายแขนงตาง  ๆ  และสามารถนําความรูความสามารถที่ไดรับไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับทองถ่ินในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ิน  ใหทองถ่ินสามารถดําเนินการและ
ตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเองอยางมีประสิทธิภาพ 
 2)  เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร  ใหมีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสํานึกและรับผิดชอบในการ
ชวยเหลือสังคมและพัฒนาทางสังคม  โดยการชวยปองกัน  พิทักษรักษาสิทธิประโยชนของ
ประชาชนสวนรวม  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหการชวยเหลือปกปองและพิทักษสิทธิประโยชนของ
ผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น            นอกจากนี้ใหมีความรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย   
มีความรับผิดชอบตอการมีสวนรวมทางการเมืองตลอดจนการมีสวนรวมในการปกครองประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 3)  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่อยูในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือในสาขาวิชาตาง ๆ  ใหมี
ความรูความสามารถและประสบการณทางกฎหมาย  ตลอดจนฝกฝนใหสามารถใชวิชากฎหมายให
ถูกตองเหมาะสมแกกรณี  โดยใหรูจักใชเหตุผล  เขาใจสาระสําคัญและเจตนารมณของกฎหมาย  
รวมทั้งนําความรูความสามารถและประสบการณพัฒนาวิชาชีพของตนเอง  พัฒนาสังคมและ
ชวยเหลือสังคมสวนรวม 
 

 2.3.2  โครงสรางหลักสูตร 
 

 ประกอบดวยหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมี
สัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังนี้  
 1)  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง  มีโลกทัศนที่กวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง  ผูอ่ืนและสังคม  เปนผูใฝรู 
สามารถคิดอยางมีเหตุผล  สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณคาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไป
ใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม
สาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ภาษา  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรใน
สัดสวนที่เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาการศึกษาทั่วไป  โดยใหมีจํานวนหนวย
กิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่
มุงหมายใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจและปฏิบัติงานได  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอย
กวา  84  หนวยกิต  อาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  วิชาเอกคู  หรือวิชาเอกและวิชา
โทก็ได    โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  30  หนวยกิต  และวิชาโทตองมีจํานวนไม
นอยกวา  15  หนวยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอก
อีกไมนอยกวา  30  หนวยกิต  และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  150  หนวยกิต 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด
หรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ  ในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ทั้งนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  154  หนวยกิต  โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละ
หมวดวิชาและแตละกลุมวิชา  ดังนี้ 
 1)  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป        33   หนวยกิต 
  1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร          9 หนวยกิต 
  1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร          9 หนวยกิต 
  1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร          6 หนวยกิต 
  1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   9 หนวยกิต 
 

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ ดาน        107  หนวยกิต 
  2.1  กลุมวิชาเนื้อหา           85   หนวยกิต 
  2.2  กลุมวิชาวทิยาการจดัการ          15   หนวยกิต 
  2.3  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ        7   หนวยกติ  
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี           10  หนวยกิต 

 

การจัดการเรียนการสอน 

 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป            33  หนวยกิต 
  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9  หนวยกิต 
 1500101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน   3(3-0) 
 1500102    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน  3(3-0) 
 1500103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรยีน  3(3-0) 
  กลุมวิชามนุษยศาสตร     9  หนวยกิต 
 1500104    ความจริงของชีวติ     3(3-0) 
 2000102    สุนทรียภาพของชีวิต     3(3-0) 
 2500101    พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน   3(3-0) 
  กลุมวิชาสังคมศาสตร     6  หนวยกิต 
 2500102    วิถีไทย      3(3-0) 
 2500103    วิถีโลก      3(3-0) 
 2500104    ชีวิตกับสิ่งแวดลอม     3(3-0) 
  กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  9  หนวยกิต 
 4000105    วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีิต    3(3-0) 
 4000106    การคิดและการตดัสินใจ    3(2-2) 
 4000107    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต    3(2-2) 
 4000108    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู   3(2-2) 
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 หมวดวิชาเฉพาะดาน             107  หนวยกิต 
  กลุมวิชาเนื้อหา              85  หนวยกิต 
  ก.  บังคับเรียน              76  หนวยกิต 
 2561203    กฎหมายแพง  :  หลักทั่วไป    3(3-0) 
 2561204    กฎหมายลักษณะบุคคล    2(2-0) 
 2561205    กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา   3(3-0) 
 2561206    กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป   3(3-0) 
 2561101    ประวัติศาสตรกฎหมายไทย    2(2-0) 
 2562201    กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดิน   3(3-0) 
 2562202    กฎหมายลักษณะละเมิดจดัการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได 3(3-0) 
 2562305    กฎหมายอาญา  :  ภาคทั่วไป    3(3-0) 
 2562306    กฎหมายอาญา  :  ภาคความผิด    3(3-0) 
 2562406    เอกเทศสัญญา  1     3(3-0) 
 2562407    เอกเทศสัญญา  2     3(3-0) 
 2562408    เอกเทศสัญญา  3     2(2-0) 
 2562409    กฎหมายลักษณะประกันดวยบคุคลและทรัพย  2(2-0) 
 2562410    กฎหมายลักษณะประกันภัย    2(2-0) 
 2562411    กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน    3(3-0) 
 2362412    กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท   3(3-0) 
 2562504    กฎหมายรัฐธรรมนูญ     2(2-0) 
 2562505    กฎหมายปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง  3(3-0) 
 2562506    พระธรรมนูญศาลยุติธรรม    2(2-0) 
 2563201    กฎหมายลักษณะครอบครัว    3(3-0) 
 2563202    กฎหมายลักษณะมรดก     3(3-0) 
 2563503    กฎหมายลักษณะพยาน     3(3-0) 
 2563504    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง    3(3-0) 
 2563505    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคบังคับคดี  3(3-0) 
 2563506    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3(3-0) 
 2563508    กฎหมายภาษีอากร     3(3-0) 
 2563701    กฎหมายแรงงานและวิธีพจิารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0) 
 2564601    หลักวิชาชีพนักกฎหมาย    2(2-0) 
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  ข.  เลือกเรียน      9  หนวยกิต 
 2562307    กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 2(2-0) 
 2562413    หลักฐานการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย   3(3-0) 
 2562503    กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย  3(3-0) 
 2562507    กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ   3(3-0) 
 2562601    นิติปรัชญา      3(3-0) 
 2562602    ภาษากฎหมายไทย     3(3-0) 
 2562603   ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย   3(3-0) 
 2562604    การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  3(3-0) 
 2562605    การใชและการตคีวามกฎหมาย    3(3-0) 
 2563203    สัมมนากฎหมายแพง     3(3-0) 
 2563302    อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา    2(2-0) 
 2563303    กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล  2(2-0) 
 2563304    สัมมนากฎหมายอาญา     3(3-0) 
 2563305    สิทธิมนุษยชน     3(3-0) 
 2563306    กฎหมายทหาร     3(3-0) 
 2563402    กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และวิธีพิจารณา 2(2-0) 
     คดีในศาลทรัพยสินทางปญญา 
 2563403    กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย   3(3-0) 
 2563404    กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง    3(3-0) 
 2563405    กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน   3(3-0) 
 2563507    กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง   2(2-0) 
 2563510    กฎหมายลมละลาย     3(3-0) 
 2563511    กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลงัของรัฐ   3(3-0) 
 2563512    กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ    3(3-0) 
 2563513    กฎหมายอนุญาโตตุลาการ    2(2-0) 
 2563514    กฎหมายศุลกากร     3(3-0) 
 2564301    นิติเวชศาสตร      2(2-0) 
 2564302    การสืบสวนและสอบสวน    3(3-0) 
 2564401    กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ   3(3-0) 
 2564402    กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน    3(3-0) 
 2564403    กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม    3(3-0) 
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 2564501    กฎหมายจราจร     3(2-0) 
 2564602    การวาความและศาลจําลอง    3(3-0) 
 2564701    กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0) 
 2564702    กฎหมายคุมครองผูบริโภค    3(3-0) 
 2564703    กฎหมายประกันสังคม     3(3-0) 
 2564704    กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม    3(3-0) 
 2564705    กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน   2(2-0) 
 

  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ     15  หนวยกิต 
  ก.  บังคับเรียน      9  หนวยกิต 
 3561101    องคการและการจัดการ    3(3-0) 
 3561204    ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
 3591105    เศรษฐศาสตรทั่วไป     3(3-0) 
 
  ข.  เลือกเรียน      6  หนวยกิต 
 3511301    การบริหารงานสํานักงาน    3(3-0) 
 3562302    การพัฒนาองคการ     3(3-0) 
 3562303    มนุษยสัมพนัธในองคการ    3(3-0) 
 3562403    การสรางทีมงาน     3(3-0) 
  กลุมวิชาปฏบิตัิการและการฝกประสบการณวิชาชีพ  7  หนวยกิต 
 2564801    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย  2(90) 
 2564802    การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย   5(450) 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ใหเลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  โดยไมซํ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของโปรแกรมนี้ 
 ขอกําหนดเพิม่เติม 
 นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรยีนใน  รายวิชา  วฒันธรรมแองสกลนคร  รหัสวิชา  
2520301  จํานวน  2  หนวยกติ   2(1-2)  (  บรรยาย  1  คาบ  /  ปฏิบัติ  2  คาบ  ) 
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2.4  แผนการเรียนการสอน 
 

 โปรแกรมวิชานิติศาสตร  ไดจัดทําแผนการสอนในแตละภาคการศึกษาตลอดระยะของ
หลักสูตร  ตามรายละเอียด  โดยเรียงลําดับวิชาตามความตอเนื่องและความเหมาะสมของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่กําหนดในหลักสูตร 
 

ชั้นปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2561203 
2561204 
2562305 
1500101 
1500102 

กฎหมายแพง   :  หลักทั่วไป 
กฎหมายลกัษณะบุคคล 
กฎหมายอาญา  :  ภาคทั่วไป 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน  

3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 

เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
ภาษา 
ภาษา 

หนวยกิตรวม 14(14-0) 
 

ชั้นปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2561206 
2561205 
2562406 
2562504 
1500103 

กฎหมายลกัษณะหนี้  :  หลักทั่วไป 
กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา 
เอกเทศสัญญา  1 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 

เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
ภาษา 

หนวยกิตรวม 14(14-0) 
 

ชั้นปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  3 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2562201 
2500101 
2500102 
2562407 
2500103 

กฎหมายลกัษณะทรัพยสินและที่ดิน 
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
วิถีไทย 
เอกเทศสัญญา  2 
วิถีโลก 

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

เอกบังคับ 
มนุษย 
สังคม 

เอกบังคับ 
สังคม 

หนวยกิตรวม 15(15-0) 
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ชั้นปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2562202 
2562306 
2562409 
4000107 
2562307 

กฎหมายลกัษณะละเมิด  จดัการงานนอกสัง่  ลาภมิควรได
กฎหมายอาญา  :  ภาคความผิด 
กฎหมายลกัษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
กฎหมายเกีย่วกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 

3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
2(2-0) 

เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
วิทย-คณิต 
เลือกเสรี 

หนวยกิตรวม 13(9-2) 
 
 

ชั้นปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2562412 
2562505 
3561204 
4000106 
2563508 

กฎหมายลกัษณะหุนสวนและบริษัท 
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ 
การคิดและการตัดสินใจ 
กฎหมายภาษอีากร 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 

เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
วจ.บังคับ 
วิทย-คณิต 
เอกบังคับ 

หนวยกิตรวม 15(14-2) 
 
 
 
 

ชั้นปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  3 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2562408 
2562410 
2562411 
1500104 
4000105 

เอกเทศสัญญา  3 
กฎหมายลกัษณะประกันภัย 
กฎหมายลกัษณะตัว๋เงิน 
ความจริงของชีวิต 
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 

2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 

เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
มนุษย 

วิทย-คณิต 
หนวยกิตรวม 13(13-0) 
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ชั้นปท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  1 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2563503 
2563504 
2000102 
3561101 
2561101 

กฎหมายลกัษณะพยาน 
กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง 
สุนทรียภาพของชีวิต 
องคการและการจัดการ 
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 

เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
มนุษย 

วจ.บังคับ 
เอกบังคับ 

หนวยกิตรวม 14(14-0) 
 
 
 
 

ชั้นปท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  2 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2563505 
3562403 
2563506 
2563201 

กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง : ภาคบังคับคดี 
การสรางทีมงาน 
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
กฎหมายครอบครัว 

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

เอกบังคับ 
วจ.เลือก 
เอกบังคับ 
เอกบังคับ 

หนวยกิตรวม 12(12-0) 
 
 
 
 

ชั้นปท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  3 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2562603 
2563510 
2563701 
2563202 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 
กฎหมายลมละลาย 
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
กฎหมายมรดก 

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

เอกเลือก 
เอกบังคับ 
เอกบังคับ 
เอกบังคับ 

หนวยกิตรวม 12(12-0) 
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ชั้นปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2563305 
2563402 

 
 

2562601 
3511301 
2564602 

สิทธิมนุษยชน 
กฎหมายเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญาและวิธี
พิจารณาคดใีนศาลทรัพยสิน 
นิติปรัชญา 
การบริหารงานสํานักงาน 
การวาความและศาลจําลอง 

3(3-0) 
2(2-0) 

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

เอกเลือก 
เลือกเสรี 

 
เลือกเสรี 
วจ.เลือก 
เลือกเสรี 

หนวยกิตรวม 14(14-0) 
 

ชั้นปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2564601 
2564801 
2520301 
2562506 

หลักวิชาชีพนกักฎหมาย 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 
วัฒนธรรมแองสกลนคร 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

2(2-0) 
2(0-90) 
2(2-1) 
2(2-0) 

เอกบังคับ 
ปฏิบัติ 
เลือกเสรี 
เอกบังคับ 

หนวยกิตรวม 8(5-92) 
 

ชั้นปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  3 
 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต หมวดวิชา 
2564802 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 5(450) ปฏิบัติ 

หนวยกิตรวม 5(450) 
 

2.5  อาจารย  บุคลากรและผูทรงคุณวุฒิ 
 

 2.5.1  อาจารย 
  1)  ควรมีจํานวนอาจารยขั้นต่ําควรมีอยางนอย  5  คน  และอัตราสวนอาจารย   
:  นักศึกษา  ไมเกิน  1  :  50 
  2)  คุณสมบัติของอาจารยประจําโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
   (2.1)  จบการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโททางดานกฎหมายหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ  หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย  อยางนอย  3  คน 
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   (2.2)  จบการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานกฎหมายหรือประกาศนียบัตร
เนติบัณฑิตไทย 
 

 2.5.2  บุคลากร 
  มีเจาหนาที่สนบัสนุนทางวิชาการอยางนอย  1  คน   
 

 2.5.3  ผูทรงคณุวุฒ ิ
  โปรแกรมวิชานิติศาสตรไดเชิญบุคลากรภายนอกที่มีความรูความสามารถและมี
ประสบการณทางดานกฎหมายทั้งที่เปนภาครัฐและภาคเอกชน  มาเปนที่ปรึกษาโปรแกรมวิชา 
และเปนอาจารยสอนบางรายวิชา 
 

 2.5.4  คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 
  ประกอบดวยอาจารยและผูทรงคุณวุฒิ  ดงันี้ 
      1.  ที่ปรึกษาโปรแกรมวิชา 
      2.  หัวหนาโปรแกรมวิชา 
      3.  ผูทรงคุณวุฒจิากภายนอก 
      4.  ผูทรงคุณวุฒภิายในมหาวิทยาลัย 
      5.  อาจารยในโปรแกรมวชิา 
 คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาจะทําหนาที่ประชุมปรึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
โปรแกรมวิชา  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา   
การพัฒนาคุณภาพอาจารย  รวมถึงการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชา 
 

2.6  แหลงทรัพยากรการเรียนรู 
 

2.6.1  เอกสาร  ตํารา 
 

 ศูนยวิทยบริการและหองสมดุคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรมีเอกสาร  ตํารา  ทั้ง
ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ดังนี ้
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1 ตําราเกี่ยวกับคาํอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมนอยกวา  25  ช่ือเร่ือง 
2 ตําราเกี่ยวกับคาํอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ไมนอยกวา  10  ช่ือเร่ือง 
3 ตําราเกี่ยวกับคาํอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไมนอยกวา  10  ช่ือเร่ือง 
4 ตําราเกี่ยวกับคาํอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไมนอยกวา  10  ช่ือเร่ือง 
5 ตําราเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ไมนอยกวา  10  ช่ือเร่ือง 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
6 ตําราเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ ไมนอยกวา  5  ช่ือเร่ือง 
7 ตําราเกี่ยวกับการพิจารณาคดใีนศาลพิเศษ ไมนอยกวา  5  ช่ือเร่ือง 
8 ตําราเกี่ยวกับกฎหมายพเิศษ ไมนอยกวา  15  ช่ือเร่ือง 
9 วารสารเกี่ยวกบักฎหมาย ไมนอยกวา   5  ช่ือเร่ือง 
10 คําพิพากษาฎกีา  ตั้งแตป  2524 - ปจจุบัน ไมนอยกวา  1  ชุด 

 

  
 2.6.2  สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร           3   เครื่อง 
2 เครื่องพิมพเลเซอร           2   เครื่อง 
3 อุปกรณติดตั้งเครือขาย  Internet           2   ชุด  
4 LCD  Projector           1   เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพ  3  มิติ           1   เครื่อง 
6 ตูเก็บอุปกรณ  เอกสาร           1  หลัง 

 

  
 2.6.3  หองปฏบิัติการ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1 หองพักอาจารย  ควรมีเนือ้ที่ทํางานและพักผอน  

ไมนอยกวา  9  ตารางเมตร 
เนื้อที่  3  ตารางเมตร  ตอ  
อาจารย  1  คน  พรอม
เครื่องปรับอากาศ 

2 หองปฏิบัติการทั่วไปทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1  หอง 
 

 
 2.6.4  แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

 ควรมีแหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่ดีและเหมาะสม  เปนสถานทีป่ระกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
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